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Slovo na úvod 
 

Zborník je výstupom v poradí už IV. ročníka konferencie tohto 

druhu, ktorá dáva priestor mladej vedeckej komunite stretnúť sa a dis-

kutovať o politických problémoch Slovenskej republiky i zahraničia. 

Opätovne možno považovať diskusiu za podnetnú a vysoko kvalitnú.  

Výber tém reflektuje záujmy mladej vedeckej obce. Vo výslednej publi-

kácii je rozoberané a analyzované množstvo rôznorodých problémov 

a problematík, ktoré mladá vedecká komunita v stredoeurópskom 

priestore považuje za dôležité riešiť v súvislosti s občianstvom a ob-

čianskou spoločnosťou.  

Ľudstvo prešlo, a stále vo svojom vývoji prechádza, zmenami. Do-

volíme si tvrdiť, že práve v posledných storočiach našej existencie 

vzniklo množstvo radikálnych sociálnych zmien, ktoré sa odrazili 

na existujúcom vzťahu občan – štát. Odlišnosť, mnohotvárnosť a roz-

dielnosť sú odrazovým mostíkom pre doteraz neukončený proces hľa-

dania vzťahov medzi občanom a štátom. Rovnako ako nemôže jestvo-

vať štát bez občanov, nemôže existovať ani občan bez štátu. Občianska 

spoločnosť sa navyše snaží prostredníctvom aktivizácie svojich členov 

ponúkať riešenia neustále meniacich sa problémov tej-ktorej spoloč-

nosti. Snaží sa o vyplnenie do istej miery prázdneho priestoru, ktorý 

iné zložky nepokrývajú. Participácia občanov (ideálne v aktívnej po-

dobe) na spoločenskom rozhodovaní je jedným zo základných predpo-

kladov kvalitného fungovania demokratických spoločností súčasnosti.  

Práve z tohto dôvodu sme si i my vybrali ako nosnú tému konferencie 

i rovnomenného zborníka občiansku spoločnosť i občianstvo. 

Súčasné chápanie občianstva sa odlišuje od nazerania naň v iných 

historických obdobiach. Hoci je možno občianstvo vo všeobecnosti po-

merne jednoducho zadefinovať ako vzťah občana a štátu, z ktorého vy-

plývajú obojstranné práva i povinnosti, má oveľa širšie a komplikova-

nejšie kontexty svojej realizácie. V tomto zborníku sme sa venovali 
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aj špecifikám postavenia ženy – občianok v jednotlivých typoch spoloč-

ností a ich nenahraditeľnej úlohe pri kreovaní kľúčových celosocietál-

nych zmien.  

Témy ako občianska spoločnosť; vzťah medzi občanom a štátom; 

hypersieťová spoločnosť; potenciál občianskej spoločnosti pri znižo-

vaní korupcie vo verejnej správe v podmienkach Slovenskej republiky; 

bariéry politickej participácie – volebný cenzus a jeho historický kon-

text v slovenských podmienkach; vpylv volebných cenzov vo voľbách 

do Európskeho parlametnu na demokratický deficit EÚ; dvojité občian-

stvo; ochrana ľudských práv v demokratickej spoločnosti; materstvo; 

postavenie žien v islame či židovstve; ochrana obetí trestných činov; 

ženy v revolúciách či rola ženských občianskych združení v kontexte 

ukrajinskej krízy; záujmy Číňanov v Arktíde či problematika pracov-

ných táborov a porušovanie práv obohacujú túto publikáciu o perspek-

tívy a analýzy mladých ľudí so silným vedeckým potenciálom.  

Naším spoločným cieľom je podnecovať záujem o štúdium širokého 

okruhu celospoločenských problémov a prispieť svojim pohľadom 

k pokusom o riešenie nastoľovaných tém. Veríme, že zborník príspev-

kov zo IV. ročníka Vedeckej konferencie študentov a mladých vedeckých pra-

covníkov konanej 14. a 15. mája 2015 Katedrou politológie Filozofickej fa-

kulty UPJŠ v Košiciach v spolupráci s občianskym združením Res Publica, 

ktorý je súčasťou riešenia projektu VVGS-2014-214 s názvom Volebný 

cenzus v 21. storočí k tomuto cieľu prispeje. 

 
Košice, 2. máj 2015                  zostavovatelia 
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Občianska spoločnosť ako realita, výzva a perspektíva 
 

Michal Košičan 
 

The author´s study offers a reflection civil society´s existence in connection with its space 

of meaningful existence. Specifying the series of partial problems which the realization 

of this society´s principles brings along, he shows them also as a a part of continual self-im-

provement democracy effort. As it´s the only way to keep its prevailing progressive rather 

than regressive perspective, he depicts especially the fact of necessary bilateral functional 

restrain among the civil society in the democratic system and state.  

 

Je nesporné, že hominizačný vývoj človeka, ako spoločenskej, bi-

ologickej a najmä mysliacej bytosti trval milióny rokov a podľa histo-

rickej obce nemožno ešte ani dnes pokladať vývoj homo sapiens sa-

piens za ukončený. V súvislosti s ústrednou témou dnešnej konferencie 

si dovoľujeme tvrdiť, že ani po odprezentovaní množstva podnetných 

reflexií nie je isté akým smerom sa v budúcnosti vyberie občianska spo-

ločnosť, ktorej osnovateľom, tvorcom, ale aj adresátom je práve homo 

sapiens politikus. Vyvíjajúca sa spoločnosť s neistým smerovaním je 

otvoreným systémom, schopným meniť a reformovať svoju štruktúru 

na podnety prichádzajúce z jej vnútra, ale aj z okolitého sveta. Odliš-

nosť, mnohotvárnosť a rozdielnosť sú odrazovým mostíkom indivídua 

pre nikdy neukončený proces hľadania ako dosiahnuť život v lepšom 

svete a v rámci čoraz optimálnejšieho spoločensko – politicko – funkci-

onalistického systému.  

Jedným z fundamentálnych problémov existencie občianskej 

spoločnosti je problém jej terminologického a obsahového vymedzenia. 

Napriek snahe definovať význam tohto spojenia už v ére staroveku 

musíme podotknúť, že v procese utvárania pojmu sa menil nielen 

okruh javov na ktorý sa vzťahoval, ale i samotné javy sa vývojom 

svojho spoločenského vnímania začali spôsobovať významovú interfe-

renciu, pretrvávajúcu doposiaľ. Prvotným pokusom formulovania ob-

sahu občianskej society sa zaoberal Aristoteles, ktorý používa spojenie 
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koinonia politike, označujúce politické spoločenstvo slobodných a rov-

ných občanov, participujúcich na vládnutí podľa legálne definovaného 

systému verejných procedúr a zdieľaných hodnôt. Používal ho však zá-

roveň na označenie štátu riadiaceho sa zákonom a presne vymedze-

nými pravidlami polis.1  

Aby sme dokázali, že vnímanie občianskej spoločnosti v antike 

ako aj jej operačného priestoru v zmysle politického režimu demokra-

cie Atén, nemožno vnímať ako ideálny a konečný stav jej rozvoja do-

voľujeme si podotknúť, že jedinečná a výnimočná bola vo vzťahu 

k zriadeniu iných gréckych štátov. Realizovala sa na pomerne malom 

území s nízkym počtom slobodných – plnoprávnych občanov, ktorí sa 

mohli navzájom poznať. Lojalita a solidarita všetkých členov polis bola 

považovaná za samozrejmosť. Polis bola politickou jednotkou, sociál-

nou entitou a reprezentovala skutočnú spravodlivosť. Nežiť v polis 

a byť bohom resp. zvieraťom, znamená pre Aristotela byť primitívnym, 

žiť v izolácii bez spoločenstva a zákonnosti.2 

Súkromná a verejná sféra antickej polis splývala. Jedinec bol po-

hltený kolektívom, ktorý mal bezprostrednú politickú funkciu. Spolo-

čenský štatút jednotlivca nezávisel na jeho vlastnej iniciatíve, 

lebo fakt  spoločensko – politický význam a rozsah práv a povinností. 

Ak by sme chceli Aristotela kritizovať za používanie koinonia politike 

vo vyššie uvedených dvoch významoch, nesmieme zabudnúť, že v an-

tickej spoločnosti existovali snahy o oddelenie spoločnosti od štátu, na-

priek prísnej hierarchickosti politického systému.  

                                                 
1 GRAIG, E. (gen. ed.): Routledge Encyclopedia of Philosophy. London and New York: 
Routledge, Vol. 2, 1998, s. 369.   
2 RAAFLAUB, K. A.: Poets, lawgivers and the beginnings of political reflection in Archaic Gre-
ece. In: ROWE, CH.; SCHOFIELD, M. (eds.): Greek and Roman Political Thought. Cam-
bridge: University Press, 2007, s. 25 – 26.  



9 

Socrates zaplatil životom za to, že sa usiloval o filozofickú sub-

jektivizáciu jednotlivca, odporujúcu duchu pospolitosti. Platónova kon-

cepcia usilujúca sa o oddelenie hierarchizovanej spoločnosti od vlády 

bola potvrdením prekonania a začínajúceho rozkladu gréckej polis.  

Historickým náhľadom zistíme, že do popredia vo vývoji tých 

„najlepších“ politických systémov pre tú „najlepšiu spoločnosť“ došiel 

vývoj výkonu moci a vlády nad človekom do štádia práva aristokratov 

rozhodovať o osude, právach, povinnostiach a spoločenských úlohách 

indivíduí v zmysle „cius regio eius religio“ na určitom území.  

To, čo vnímala vtedajšia spoločnosť ako najväčší handicap zme-

nil až nástup éry osvietenstva, kde rozum vyznačujúci sa pragmatiz-

mom, novým pohľadom na úlohu boha v živote človeka a vedecký po-

krok, umožnil redefinovať aj pojem občianskej spoločnosti. Významne 

ho obohatil A. Ferguson, ktorého práca An Essay on the Histotry of Civil 

Society patrila k jedným z pôvodných zdrojov používania pojmu ob-

čianska spoločnosť. Pozorujúc prechod od aristokratickej k priemysel-

nej spoločnosti objavil základný diferenciačný znak politickej spoloč-

nosti novoveku a spoločností z predošlých období. Jedná sa o fenomén 

spoločenskej deľby práce. Tvrdí, že oddeliť od seba schopnosti, ktoré 

utvárajú občana a štátnika, by znamenalo pokus o rozlúštenie ľud-

ského charakteru a o zničenie tých schopností, ktoré chceme zlepšovať. 

Vytvárajúca sa občianska spoločnosť je podľa neho dobrá tým, že od-

deľuje vládcov od civilistov, občianske schopnosti od vojenských, čím 

zároveň vytvára nebezpečenstvo pre samotnú spoločnosť zvnútra. Fer-

gusona však oveľa viac trápi dôsledok tohto nebezpečenstva. Zmenše-

ním participácie občanov na spoločenskom živote dôjde k eliminova-

niu možností legitímneho donútenia – v konečnom dôsledku to zna-

mená ustanovenie monopolného postavenia štátu nad občanom. Limi-

tom rozdelenia občanov na politicky aktívnych a politicky pasívnych je 

inštitút vlastníctva a záujmu o bohatstvo. Politicky aktívnym sa občan 

stáva nie na základe občianskych cností, ale na základe vidiny vlastnej 
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politickej participácie s cieľom dosiahnuť bohatstvo a blahobyt. Ne-

vníma ju však skepticky, nakoľko vznikla nevyhnutne bez toho, 

aby to ľudstvo samo predvídalo za účelom, aby sa spoločenský vývoj 

nevrátil k už prekonaným – archaickým štruktúram.1 

Veľmi špecificky sa možno v nadväznosti na naše predošlé prí-

spevky pozerať na pojem občianska spoločnosť v Slovenskom pro-

stredí. K jeho znovuobjaveniu došlo u nás vďaka spoločenským pome-

rom etablovaným v polovici dvadsiateho storočia. Jej absenciu pociťo-

vali jednotlivci predovšetkým v spoločnostiach, ktoré boli silno centra-

lizované, a v ktorých jediná politicko – ekonomická hierarchia netole-

rovala žiadnu konkurenciu a jediná koncepcia definovala nielen 

pravdu, ale i osobnú morálku. To spôsobilo, že sa zvyšok spoločnosti 

priblížil k stavu atomizácie, a že disent sa stal nepriateľom ľudu i re-

žimu. Nový ideál bol znovunájdený v myšlienkach inštitucionálnej 

a ideologickej plurality, ktorá bráni vzniku monopolu jedinej moci 

a pravdy. Občianska spoločnosť by mala byť takým súborom nevlád-

nych inštitúcií, ktorý je dosť silný, aby mohol fungovať ako protiváha 

štátu, a zatiaľ čo necháva štátu funkcie garanta mieru a arbitra zásad-

ných záujmov, zabraňuje mu atomizovať zvyšok spoločnosti a ovlád-

nuť ho.2 

Nemenej závažnou otázkou zostáva ako sa na znovuobjavený 

ideál občianskej spoločnosti pozerať dnes. Zdá sa totiž, že vyššie uve-

dený historizujúci pohľad nám pri hľadaní progresu občanov ako ató-

mov politického spoločenstva pri nutnosti reflektovaní súčasného 

stavu homo sapiens politikus neposkytne jednoznačnú víziu budúc-

nosti.  

V našej teórii štátu sa občanmi rozumie tá časť obyvateľstva 

štátu, ktorá je v právnom zväzku so štátom. Na rozdiel od vnímania 

                                                 
1 SEDLÁKOVÁ, L.: Teoretické vymedzenie občianskej spoločnosti. In: GBÚROVÁ, M. (ed.): 
Formovanie Európskej občianskej spoločnosti. Prešov: FF PU, 2005, s. 30 – 31.  
2 GELLNER, E.: Podmínky svobody (občanská společnost a její rivalové). Praha: CDK, 1997, 
s. 7 – 10.  
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občianskej spoločnosti antiky dnes je hlavným politickým subjektom 

práve občan formujúci a aktívne sa podieľajúci na realizácii moci. Od-

vodenosť moci štátu od jeho občanov má byť zakotvená v ústave kaž-

dého demokratického právneho štátu. U nás je to vyjadrené v článku 2 

odseku 1 ústavy konštatovaním, že štátna moc pochádza od občanov, 

ktorí ju vykonávajú prostredníctvom svojich volených zástupcov alebo 

priamo. 

Po ťažkých rokoch systematického mrzačenia reálnych práv ob-

čanov a ich ukáznenom konformizme ostala len rovnosť „bezmocných 

občanov“ voči všemocnému štátu. Napriek tomu, že od pádu diktatúry 

uplynie 26 rokov nemožno podľa nás tvrdiť, že sa občania stali aktív-

nymi partnermi štátu s pocitom zodpovednosti za demokratický poria-

dok vo vzťahu k právam svojim, ale aj právam iných. Ústavnú prokla-

máciu občana, ako zdroja moci v štáte považujeme ešte aj dnes len 

za právne „odštarovanie“ občianskej spoločnosti. 

Na tomto mieste si dovoľujeme súhlasiť s postojom F. Šamalíka, 

ktorý tvrdí, že ľudia, ktorí vyrastali v duchu politickej morálnej kultúry 

sa musia vyznačovať výrazným ľudským a občianskym seavedomím, 

rozvahou a istotou v styku s orgánmi a inštitúciami štátu, samozrej-

mosťou kritického posudzovania vlády a jej predstaviteľov, ktorým 

takto nedovolia prerásť do odľudštenej podoby živého stelesnenia pri-

ncípov a hodnôt. Z takejto „občianskej spoločnosti“ vyprchala absolu-

tistická a poddanská mentalita a človek ako občan už nenaráža na ba-

riéru byrokracie riadiacu sa vrchnostenským zreteľom.1 

Z dôvodu dlhodobej absencie plurality sa naším vzorom stali zá-

padné liberálne demokracie, ktorých spôsob fungovania nás motivuje 

k utváraniu redefinovanej občianskej spoločnosti. Jej problém je však 

ďaleko väčší než si vieme predstaviť. M. Walzer konštatuje, že pasivita 

občianstva nie je len našim špecifikom. V západných demokraciách sú 

občania len „divákmi, ktorí volia“ a medzi voľbami sa nechávajú zle 

                                                 
1 ŠAMALÍK, F.: Právní stát kontra stalinizmus. Praha: Svoboda, 1991, s. 15.  
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alebo dobre „obslúžiť“ od štátneho úradníctva. Naopak aktívni a anga-

žovaní občania prispievajú podľa neho k rastu moci demokratického 

štátu i jeho štruktúry. Ak v názve príspevku hľadáme výzvu ako ďalej 

s občianskou spoločnosťou musíme nanovo hľadať mieru „správneho“ 

pomeru vzťahu občana a štátu. Aj keď zastupiteľská demokracia ne-

môže očakávať občiansky entuziazmus antiky pri nedefinovaní občian-

skej spoločnosti ako výzvy, môžeme sa inšpirovať očakávaniami, ktoré 

by si občianska spoločnosť 21. storočia mohla osvojiť: 

1. lojalita či patriotizmus – ide o špecifický druh politickej väzby 

oslobodenej od umelej ritualizácie. Ide o lojalitu občana, 

ktorú „nevykúzlia politici z klobúka“, ale takú, ktorá priro-

dzene vyrastie z potrieb spoločenského vývoja a života;  

2. civilizované správanie – Okrem dodržiavania zákonov sa 

ním rozumie občianska poctivosť všetkých bez výnimky, vy-

soká disciplína i základná ľudská slušnosť v každodenných 

vzťahoch;  

3. vzájomná tolerancia – ako schopnosť akceptovať rozdiely, 

ktoré idea liberalizmu rozširuje a prehlbuje; 

4. účasť na politickom živote – ide o fakt, že občan pokladá 

účasť vo voľbách skôr za svoju povinnosť, než právo. Jedným 

z dôvodov je aj to, že občan nemá hlbší vzťah k politickým 

stranám z nespočetného množstva najrôznejších príčin.1 

Dá sa skonštatovať, že pri reflektovaní Walzerových očakávaní 

od občana dochádza k antagonistickosti hodnôt, ktoré navrhuje. Zatiaľ 

čo lojalita a politická aktivita si vyžadujú nadšenie a presvedčenie, ci-

vilizované správanie a tolerancia znižujú napätie a uvoľňujú väzby. 

Vedú občanov k realizácii záujmov v súkromnej sfére a robia z nich po-

kojných a pasívnych.  

                                                 
1 WALZER, M.: Zivile Gesellschaft und amerikanische Demokratie. Berlin, 1992, s. 172 – 188.  
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Podľa Walzera nejde však o úpadok, ale o dôsledok liberálnych 

hodnôt. Občanom liberálneho štátu, fungujúcemu na monoideologic-

kých hodnotách chýba „teplo a dôvera“ Navrhuje ho preto vyvážiť 

so socialistickou demokratickou politikou a udržať napätie me-

dzi nimi.1  

Nakoľko súhlasíme s definovaním akejkoľvek ideológie ako „za-

farbenia politiky“, vidíme skôr cestu vo vytvorení zdravého napätia 

medzi občianskou spoločnosťou a právnym štátom.  

Nakoľko sa nezvratne nachádzame v období globalizácie poli-

tiky, neostáva nám nič len sa pokúsiť navrhnúť koncept fungovania 

nami všetkými požadovanej občianskej spoločnosti v akomsi jej pomy-

selnom operačnom priestore. Dostávame sa totiž čoraz častejšie k vní-

maniu občianskej spoločnosti ako všemocného lieku na problémy poli-

tiky hodnôt, ktoré sa vytrácajú. Ide teda o nástup postdemokracie?  

Pojmu občianska spoločnosť sme podľa nás prisúdili enormnú 

normatívnu záťaž a vieru zmiešanú s zodpovednosťou za to, že práve 

občianska spoločnosť nerezignuje na verejnú morálku a na rozdiel 

od politiky je vrastená do samotnej society a tým pádom oveľa auten-

tickejšia. Ak sa zbavíme tejto utkvelej vše liečiacej záťaže zistíme, 

že pri občianskej spoločnosti ide najmä o dobrovoľné aktivity občanov, 

ktoré nie sú súčasťou tržnej ekonomiky ani politickej sféry, pričom ne-

popierame, že sú na nej závislé a limitované jej možnosťami.2 

Ide najmä o to, že politika slúži k autoritatívnej regulácii spolo-

čenského jednania. Občianska sféra spoločnosti má slúžiť k realizácii 

autonómnych vyjadrení jednotlivcov reagujúc na ľudskú potrebu spo-

ločenstva. Tieto sféry sa teda líšia modom operandi, zdrojmi spôsobu 

jednania a najmä zdrojmi jeho legitimity. Modus operandi demokratic-

kej liberálnej politiky prebieha v zmysle združovania občanov do poli-

tických inštitúcii, súperenia vo voľbách a kontrole moci, za ktorú nesú 

                                                 
1 WALZER, M.: Zivile Gesellschaft und amerikanische Demokratie. Berlin, 1992, s. 196. 
2 HLOUŠEK, V.: Postdemokracie, občanská společnost a autonomie politiky. In: MACH, P.; 
CHMAITILLIOVÁ, D. (eds.): Postdemokracie hrozba, nebo naděje? Praha: CDK, 2006, s. 30.  
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zodpovednosť, v zmysle možnosti nedostať sa opätovne do skupiny 

akceptovaných „zástupcov občanov“ Legitímnosť v tomto prípade 

pramení z podpory  občanov – voličov. Pokiaľ sa jedná o inštitúcie ob-

čianskej spoločnosti, nejde im o bezprostredné uchopenie politických 

úradov. Obracajú sa na politickú sféru so svojimi požiadavkami a pod-

porou, ale tým, že neriadia logiku politického rozhodovania nemali by 

mať možnosť politiku priamo vykonávať. Zodpovednosť inštitúcií ob-

čianskej spoločnosti je teda značne oklieštená a týka sa len obmedze-

ného okruhu ich členov a podporovateľov. Pokiaľ máme stanoviť 

úlohy inštitúcií občianskej spoločnosti tak sa prikláňame k názoru 

V. Hloušeka:  

1. užitočnosť rozhodovania politických elít má byť zvýšená a skva-

litnená práve objektivizovanými informačnými kanálmi inštitú-

cií občianskej spoločnosti; 

2. oblasť cielenej a neustálej politickej socializácie, ktorá bude do-

stupná každému, pretože len vďaka nej dokážeme či už vedome, 

alebo nevedome utriediť naše postoje a názory. Ak sme na za-

čiatku konštatovali neukončenosť hominizácie a pridáme 

k tomu aj politickú socializáciu individua ako nedeliteľnú súčasť 

človeka, je preňho prirodzené, že vedľa rodiny a inštitúcii pri-

vátnej sféry má na vývoj ľudskosti človeka činnosť v občianskej 

spoločnosti, alebo prinajmenšom kontakt, záujem a informova-

nosť o nich; 

3. regrutovanie politického personálu v zmysle nadobudnutých 

skúseností jedinca cítiaceho a prípadne fungujúceho ako súčasť 

občianskej spoločnosti, môže byť vhodným fundamentom 

pre prípadnú snahu občana o politickú funkciu a vhodný spôsob 

jej výkonu; 
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4. funkcia artikulácie a agregácie záujmov, v zmysle vyzdvihova-

nia tém a problémov, ktoré z najrôznejších dôvodov doposiaľ 

absentujú v politickej rozprave.1 

História nás presvedčila, že demokracia nie je tým najlepším, 

či nevyhnutne jediným predstaviteľným politickým zriadením. 

Ak však nechceme, aby sa redefinovala do podoby „post“ musíme do-

hliadnuť na to, aby politika svojou realizáciou neškrtila trh a občiansku 

spoločnosť a zároveň tie neškrtili síce obmedzený, ale nemenej dôležitý 

priestor realizácie politického konania a rozhodovania. V tejto súvis-

losti s vyššie spomenutou úlohou trhu či sa nám to páči alebo nie, mu-

síme lipnúť na ekonomických možnostiach, ktoré by nám mali pomôcť 

chápať občiansku spoločnosť Európy dnes už na báze rovnocenných 

tvorcov demokratického politického procesu občanmi, majúcimi glo-

bálnu identitu.  

Francúzsky mysliteľ R. Aron vo svojom texte Macht, Power, 

Puissance: demokratická próza, alebo maniacka poézia? z roku 1964 rozoberá 

pojem moc v jej prepojenosti na stav a úroveň hospodárstva v dvoch 

úrovniach. Moc politická – „pouvoir“, musí byť legitimizovaná, a inšti-

tucionalizovaná vnútri štátov, ktoré svoju zvrchovanosť uplatňujú 

vo vzájomných vzťahoch na medzinárodnej scéne. Mocenský potenciál 

– „puissance“, definuje ako schopnosť človeka, prípadne spoločnosti, 

usporiadať si vzťahy s inými podľa svojich predstáv. Obdobné vníma-

nie moci používal snáď aj M. Weber, definujúci moc – „Macht“ a pan-

stvo – Herrschafft“ V pojme „panstvo“ je moc akceptovateľná, pretože 

ju ovládaní chápu ako legitímnu, zatiaľ čo samotná „moc“ je presadzo-

vaná aj proti vôli podriadených. V demokratickej politike by sme sa 

pri jej objektívnom skúmaní mali teda skôr zamerať na jej hlbší význam 

pre societu a nielen na viditeľnú realitu, ktorú vnímame ako boj o moc 

a rozdeľovanie výhod. Aron tvrdí, že používanie pojmu „ekonomická 

                                                 
1 HLOUŠEK, V.: Postdemokracie, občanská společnost a autonomie politiky. In: MACH, P.; 
CHMAITILLIOVÁ, D. (ed.): Postdemokracie hrozba, nebo naděje? Praha: CDK, 2006, s. 35. 
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moc“ vedie často k snahe vytvárať moc porovnateľnú s mocou výkon-

nou, zákonodarnou a súdnou. Hospodárstvo štátu, predstavujúce eko-

nomické limity občianskej spoločnosti je však predmetom všetkých 

troch zložiek štátnej moci. Môžeme teda uvažovať, že „ekonomická 

moc“ je rozptýlená vo všetkých zložkách zastrešených politickou mo-

cou štátu. Na tejto úrovni chápania vzťahu politiky a hospodárstva 

rieši Aron problematiku vzťahov medzi štátmi. Upozorňuje, že „me-

dzištátny systém“ (systéme interétatique) nie je to isté čo „medziná-

rodná spoločnosť“ (societé internationale). V medzinárodnej spoloč-

nosti teda existujú partikulárne vzťahy medzi „medzištátnym systé-

mom“ a „systémom ekonomickým“1  

Podotýkame, že z nášho pohľadu pri budovaní multietnickej 

a globalizovanej občianskej identity, sme vôbec nepochopili skutočný 

zmysel politiky pre homo sapiens sapiens,  ak sa ešte aj v dnešných ča-

soch pozerá na jej skutočnú tvár len cez prizmu, benefitov a boja o moc. 

Nenarušíme Aronovo chápanie, ak budeme tvrdiť, že proces 

uplatnenia vyššie opísaného modelu deliberatívnej demokracie bude 

v globálnej perspektívnej občianskej spoločnosti nutné udržiavať po-

kope ekonomickým spojivom, ktoré napomôže kooperatívnemu fun-

govaniu doposiaľ zaužívaných zložiek politickej moci. 

Nesmie to byť ekonomická postmoderná kolonizácia, snažiaca 

sa vyriešiť problémy niekoľkých, ale morálna a zodpovednostná prog-

resia ľudstva v medziach politickej sféry. 

Kde leží perspektíva občianskej spoločnosti v tak rýchlo sa me-

niacom a konfliktnom svete? Ak chceme vytvoriť transnacionálnu, 

zodpovednostnú občiansku spoločnosť uplatňujúcu progresívnu deli-

beratívnu globálnu politiku, musíme pochopiť a spolupodieľať sa 

úplne všetci na riešení desiatich diskurzov definovaných J. Dryzekom: 

                                                 
1 NOVÁK, M.: Ekonomická a politická moc podle Raymonda Arona. In: KROUPA, D.(ed.): So-
učasné teorie moci. Ústí nad Labem: Acta Universitatis Purkynianae, 2010, s. 36 – 47. 



17 

a) diskurz trhového liberalizmu – zdôrazňujúci voľný obchod mo-

bilitu kapitálu a dereguláciu; 

b) diskurz globalizácie – rastúca intenzita globálnych interakcií 

kde sú rôzne systémy globalizované natoľko, že zmenšujú mož-

nosť riešenia problémov s tým súvisiacich, na úrovni suverén-

nych štátov; 

c) antikorporátno – globalizačný diskurz – spochybňuje ekono-

mickú globalizáciu, ale smeruje k lokálnym socio – ekonomic-

kým otázkam a otázkam spravodlivosti; 

d) diskurz realizmu – chápe svet ako anarchiu na hranici násilia, 

v ktorej štáty vzájomne strategizujú v záujme vlastnej bezpeč-

nosti; 

e) diskurz ľudských práv – základný súbor práv jedinca, ktoré 

by mali rešpektovať a dodržiavať všetky štáty a medzinárodné 

inštitúcie. 

f) diskurz antiteroru – prekrýva sa s diskurzom ľudských práv 

a štátnej suverenity a bezpečnosti; 

g) diskurz neokonzervativizmu – vychádza z viery, že všetky kra-

jiny budú liberálne, demokratické a kapitalistické, zabezpeču-

júce týmto spôsobom celosvetový mier; 

h) diskurz industrializmu – zdôrazňujúci materiálny rast, hnaný 

technologickým pokrokom ako najvyššou ašpiráciou, popiera-

júci ekologické obavy; 

i) diskurz trvalo udržateľného vývoja – zdôrazňuje spoločné a ko-

ordinované postupy na zabezpečenie ochrany životného pro-

stredia s potrebou zodpovednosti voči nasledujúcim generá-

ciám; 

j) diskurz identitiy – formulovaný na báze náboženstva, etnicity, 

alebo univerzálnej civilizácie.1  

                                                 
1 BIANCHI, G.; MIKOVÁ, K.: Deliberatívna demokracia a jej nadnárodný kontext. In: PLICH-
TOVÁ, J. (ed.): Občianstvo, participácia a deliberácia na Slovensku: teória a realita. Bratislava: 
Veda, 2010, s. 126 – 127. 
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Na základe nášho pokusu o hľadanie politickej perspektívy si 

dovoľujeme tvdiť, že je nevyhnutné, aby sa človek v rýchlo meniacom 

sa prostredí politickej skutočnosti inšpiroval práve sociálno – politic-

kými reflexiami a návodmi z minulosti. Povieme si prečo práve my? Je-

den ľudský život je v porovnaní s tým ako dlho sa už snaží ľudstvo 

priblížiť ideálnemu modelu politického systému naozaj len kvapkou 

v mori. Máme právo slobodnej voľby. Ak však nevyžijeme spoločný 

zodpovednostný potenciál, v prospech budovania našej budúcnosti 

a občianskej spoločnosti ako najvyššieho princípu slobody nastanie 

jej zdevastovanie. 

Štát je výtvorom homo politicus. S. Graf nás však aj dnes varuje 

výrokom: „Štát chráni občanov pred každým nebezpečenstvom, s výnimkou 

toho, ktorým je pre nich on sám.“ Ak však každý z nás nenájde kritickú 

reflexiu svojho zodpovednostného politického bytia, otázka perspektív 

a výziev v politike ostane len v dimenziách utópie snažiacej sa zlepšiť 

niečo, čo nie je možné len kvôli nám samým. 

Napriek niekoľko tisícročnej snahe o budovanie už spomenutej 

„koinonia politike“ sa stále ako Damoklov meč ozýva varovanie J. J. Ro-

usseaua: „Máme už prírodovedcov, geometrov, chemikov, astronómov, poetov, 

ale žial nemáme viac občanov...“1 
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Vzťah medzi občanom a štátom 
 

Alexander Čemez 
 

This paper is called „Relationship between the Citizen and the State. It is divided into two 

parts. The first one is focused on the state and the second one deals with the citizen. 

 

Úvod  

Štát bez občanov nemôže existovať, rovnako nemôže tiež jestvo-

vať občan bez štátu. V predmetnom príspevku sa zaoberáme ich vzá-

jomným vzťahom. Príspevok je účelne rozdelený na dve časti. V prvej 

časti sa zaoberáme štátom ako takým, jeho charakteristickými znakmi 

a taktiež berieme v úvahu jeho sociálnu dimenziu, tzn. pojednávame 

o sociálnom štáte a jeho národnú dimenziu, teda hovoríme o národ-

nom štáte. Druhá časť sa zaoberá občanom a tiež jeho identifikáciou 

so štátom. 

 

Štát 

„Problematika vzťahov, ktoré vstupujú do sociálneho charakteru štátu 

je široko koncipovanou témou a je možné k nej pristúpiť z rôznych hľadísk.“1 

V týchto kontextoch si kladieme otázku, na čo je potrebný štát. Bez štá-

tov by svet bol len akýmsi zhlukom jednotlivcov bez toho, aby patrili 

k určitému územiu. Je to práve štát, ktorý zakoreňuje slobodné a ničím 

nezaťažené indivíduá k určitému teritóriu a v procesoch socializácie, 

ich pripútava k zemi, v dôsledku čoho dochádza k rozvoju určitej 

územnej identity.2 

                                                 
1 BOČÁKOVÁ, O.: Integračné tendencie v EÚ a sociálna politika Slovenskej republiky. In: 
BOČÁKOVÁ, O. (ed.): Slováci ako euroobčania v Európskom dome: analýza možností ďalšieho 
rozvoja životnej úrovne občanov SR. Brno: Tribun EU, 2014, s. 8. 
2 ČEMEZ, A.; HABÁNIK, T.: Sociálna bezpečnosť jedinca v kontexte sociálneho štátu. In: 
KOZOŇ, A. (a kol.): Sociálne zdravie jedinca a spoločnosti. Sládkovičovo: VŠD, 2014, s. 256. 
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Ak vychádzame z pôvodnej charakteristiky národného štátu, 

tak sa jedná o taký štát, ktorého základom je určitý národ, tzn. štáto-

tvorný národ. To znamená, že v ňom numericky prevyšuje jeden národ 

národnostné menšiny a tiež etnické skupiny. Popri tom tu existujú také 

štáty, ktorý takýto jeden silný štátotvorný národ nemajú, ako 

napr. USA, pretože predsa pôvodný americký národ neexistuje.1 

Ďalšou charakteristikou štátu je jeho sociálna dimenzia. Sociálne 

práva, ktoré má zabezpečovať sociálny štát sú tak výsledkom snahy 

o dosiahnutie určitého životného štandardu pre každého. Platformu 

sociálnych práv a taktiež sociálneho štátu je možné nájsť v období 

Bismarckovského Nemecka. V tejto súvislosti je vhodné uviesť dva 

možné základné prístupy vo vzťahu ku vzniku sociálneho štátu:2 

1. evolučno-idealistická koncepcia – má súvislosť so zánikom tzv. 

veľkej rodiny, ktorá svojou starostlivosťou o svojich členov na-

hrádzala neskorší sociálny štát a vplyvom takých sociálno-eko-

nomických procesov, akými bola industrializácia alebo urbani-

zácia, ktoré predstavovali spriemyselňovanie miest a s tým vy-

sťahovanie obyvateľstva z vidieka a jeho exodus do mestských 

aglomerácií, nový životný štýl a sociálno-ekonomické pod-

mienky zapríčinili, že pôvodná veľká rodina prešla procesom 

dezintegrácie, niekto ju musel nahradiť a tak pod nátlakom od-

borov sa objavujú prvé sociálne práva, ako napr. 8-hodinový pra-

covný čas, právo na odpočinok, právo na mzdu apod.;3 

2. Pragmatická koncepcia – Bismarck si však uvedomoval, 

že represie neriešia problém odcudzovania robotníkov, a že na-

rastajúci vplyv socialistického hnutia a príťažlivosť revolučných 

                                                 
1 ČEMEZ, A.; HABÁNIK, T.: Sociálna bezpečnosť jedinca v kontexte sociálneho štátu. In: 
KOZOŇ, A. (a kol.): Sociálne zdravie jedinca a spoločnosti. Sládkovičovo: VŠD, 2014, s. 257. 
2 ČEMEZ, A.; HABÁNIK, T.: Sociálna bezpečnosť jedinca v kontexte sociálneho štátu. In: 
KOZOŇ, A. (a kol.): Sociálne zdravie jedinca a spoločnosti. Sládkovičovo: VŠD, 2014, s. 260. 
3 HORVÁTH, P.: Sociálny štát. In: BOČÁKOVÁ, O.; ŠPAČKOVÁ, A. (eds.): Aktívne 
a zdravé starnutie – dôstojný seniorov v 21. storočí. Trnava: FS UCM, 2012, s. 21. 



22 

ideí medzi nimi je reflexiou tohto odcudzenia. Otto von Bismarck 

bol presvedčený o tom, že štát musí preraziť do socialistického 

hnutia a dosiahnuť to, čo je na socialistických požiadavkách 

oprávnené v rámci jestvujúceho spoločenského a politického po-

riadku. Bismarck mal presvedčenie o tom, že práve pevne ur-

čené, garantované a pravidelné vyplácanie dávok štátnych prí-

spevkov robotníkom dopomôže ich uzmiereniu so štátom, teda 

hroziacej revolučnej vlne sa tak postavila zábrana.1 

V predmoderných spoločnostiach nemuseli byť územné mocen-

ské nároky priestorovo fixné a permanentné, napr. kočovné kmene si 

nárokovali na určité miesta, územia alebo cesty, ale to iba v období, 

keď cez ne prechádzali. Okrem toho, moc viazaná na isté územie ne-

musí byť vždy chápaná ako výlučná, lebo dochádzalo k prekrývaniu, 

hranice neboli presne stanovené, existovali  enklávy a široké precho-

dové zóny.2 

Postupne došlo ku konsolidácii a integrácii absolutistických mo-

narchií, začala sa oddeľovať privátna sféra od verejnej, ako aj domáca 

politika od zahraničnej.3 Po Vestfálskom miery v roku 1648 bola akcep-

tovaná koncepcia vnútornej aj vonkajšej suverenity, pričom prvá z nich 

znamená, že štát je jediný zvrchovaný správca daného územia a oby-

vateľstva a druhá sa týka toho, že iba štát je relevantným oficiálnym 

aktérom medzinárodných vzťahov a subjekt medzinárodného práva.4 

Ak prejdeme opäť k štátu ako takému, tak môžeme v súčasnosti 

sledovať, že hranice štátov už zďaleka nie sú také uzatvorené ako v mi-

nulosti a pohyb medzi vnútroštátnymi regiónmi alebo aj štátmi, do-

konca kontinentmi bude čoraz bežnejšou súčasťou nášho života pod 

                                                 
1 ČAMBALÍKOVÁ, M.: Sociálny štát: občianstvo, práva, začlenenie. Sládkovičovo: Vysoká 
škola Sládkovičovo, 2009, s. 25 – 29. 
2 BARŠA, P.; CÍSAŘ, O.: Anarchie a řád ve světové politice. Praha: Portál, 2008, s. 309. 
3 BARŠA, P.; CÍSAŘ, O.: Anarchie a řád ve světové politice. Praha: Portál, 2008, s. 310. 
4 ČEMEZ, A.: Medzinárodné, politické a sociálne aspekty územia a hraníc. In: HOLU-
BEC, P. (ed.): Perspektivy území II: hranice a rozhraní. Praha: Fakulta stavebná ČVUT, 2013, 
s. 12 – 13. 
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vplyvom globalizačných procesov, ktoré prinášajú celosvetové ekono-

mické, politické, sociálne, informačné, mediálne a iné zbližovanie dife-

renciácií a unifikáciu pôvodných rozdielov medzi národnými kultú-

rami.1 

Hranice majú lineárny priebeh. Ide s o zmluvne určené línie 

na mapách a v teréne, ktoré oddeľujú územie jedného štátu od druhého 

alebo od oblasti, ktorá nepodlieha suverénnej moci žiadneho štátu. 

Taktiež prebiehajú na povrchu suchej zeme, a takisto aj na hladine vôd. 

Podľa medzinárodného práva sú tiež vymedzené vo zvislom smere 

nad povrchom aj pod povrchom Zeme. Hranice štátu tak vymedzujú 

štát ako určitý trojrozmerný priestorový výsek, ktorý má tvar ihlana 

s nepravidelnou podstavou.2 

Ľubovoľná forma ľudského spolunažívania je spojená s určitým 

územím a to platí nielen pre štátne formy, ale aj pre predštátne a je 

otázne, či bude platiť aj pre formy postštátne. Štát sa vyznačuje týmito 

znakmi: 

– územie – podľa medzinárodného práva je to obmedzená časť 

priestoru, ktorá podlieha štátnej suverenite; 

– populácia – zahŕňa všetky osoby, ktoré trvalo žijú na jeho území 

a tiež podliehajú jeho moci; 

– štátna moc a suverenita – vo vnútri štátneho územia má štát 

mocenský monopol, ktorý je opretý o aktivitu zákonodarných, 

výkonných aj súdnych orgánov a ich hierarchicky podriadených 

štruktúr.3 

Ak prejdeme k samotnému územiu štátu, tak môžeme konštato-

vať, že zahŕňa viaceré časti rôznej povahy: 

– morské vody (teritoriálne more, vnútorné morské vody); 

– suchozemské územie (kontinentálne aj ostrovné); 

                                                 
1 ČEMEZ, A.; HABÁNIK, T.: Sociálna bezpečnosť jedinca v kontexte sociálneho štátu. In: 
KOZOŇ, A. (a kol.): Sociálne zdravie jedinca a spoločnosti. Sládkovičovo: VŠD, 2014, s. 257. 
2 IŠTOK, R. (a kol.): Politická geografia. Banská Bystrica: FPVMV UMB, 2010, s. 85 – 86. 
3 IŠTOK, R. (a kol.): Politická geografia. Banská Bystrica: FPVMV UMB, 2010, s. 73 – 76. 
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– vnútro Zeme (geologický podklad) pod predchádzajúcimi troma 

súčasťami štátneho územia (determinované technickými 

možnosťami ťažby a vrtov); 

– vnútrozemské vody (rieky, umelé vodné nádrže, jazerá); 

– vzdušný priestor nad prvými tromi súčasťami štátneho územia 

(jeho výška nad povrchom Zeme nie je podľa medzinárodného 

práva presne vymedzená). 1 

V týchto súvislostiach si kladieme otázku, aký charakter bude 

mať štát budúcnosti. Hranice štátov tu budú pravdepodobne len ako-

usi formálnou záležitosťou na mape, populácia bude asi stále viac v po-

hybe, nevylučujeme možnosť viacerých štátnych občianstiev, viacerých 

identít a s tým súvisiacu multilinguálnosť, multiidentitu.2 

Ak hovoríme v súčasnej dobe o tzv. tekutých časoch, pre ktoré je 

typická neistota a chaos, tak práve toto obdobie aktuálne zažívame 

a súvisí práve so zlyhaním sociálneho štátu alebo štátu ako takého. 

Práve štát by mal byť konečným garantom istôt a tiež spravodlivosti, 

ale štát akoby strácal svoje postavenie. To sa prejavuje u občanov hľa-

daním zdroja určitej závislosti, preto sa ľudia utiekajú k návykovým 

látkam, patologickému hráčstvu, sektám a kultom, charizmatickým 

lídrom apod. Hľadajú svoj ostrov istoty v mori neistoty.3 

„Môžeme jednoznačne konštatovať, že po roku 1989 došlo vo všetkých 

postkomunistických štátoch, vrátane Slovenska, k výrazným systémovým 

a štrukturálnym zmenám.“4 V súčasnosti sa začína prejavovať korodujúci 

štát a tiež nastáva jeho privatizácia. Privátny sektor sa tak rozširuje 

do takých sektorov, akými sú napr. zdravotníctvo alebo školstvo, 

                                                 
1 IŠTOK, R. (a kol.): Politická geografia. Banská Bystrica: FPVMV UMB, 2010, s. 73. 
2 ČEMEZ, A.; HABÁNIK, T.: Sociálna bezpečnosť jedinca v kontexte sociálneho štátu. In: 
KOZOŇ, A. (a kol.): Sociálne zdravie jedinca a spoločnosti. Sládkovičovo: VŠD, 2014, s. 257. 
3 ČEMEZ, A.; HABÁNIK, T.: Sociálna bezpečnosť jedinca v kontexte sociálneho štátu. In: 
KOZOŇ, A. (a kol.): Sociálne zdravie jedinca a spoločnosti. Sládkovičovo: VŠD, 2014, s. 257. 
4 HOREMUŽ, M.: Média a politika: politologická perspektíva problému a vzájemných vzťahov. 
In: MATÚŠ, J.; KOLLÁROVÁ, D. (eds.): Médiá v čase krízy – zodpovednosť a reflexia. Trnava: 
FMK UCM, s. 38. 
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príp. rezort práce a sociálnych vecí. Popri štátnych alebo verejných ško-

lách sú tu prítomné tržne orientované materské, základné, stredné 

aj vysoké školy, ako aj ďalšie vzdelávacie inštitúcie. V rezorte zdravot-

níctva sú to súkromné zdravotnícke zariadenia, ako napr. nemocnice, 

polikliniky, sanatóriá, liečebné domy, kúpele, zotavovne a pod. 

V rámci rezortu práce, sociálnych vecí a rodiny vznikajú súkromné do-

movy alebo penzióny pre seniorov alebo aj pracovné agentúry.1 

Súbežne s tým sledujeme, ako sa pôvodný teritoriálny štát de-

konštruuje. Pod vplyvom globalizácie, zintenzívňovania interakcií 

na rôznych úrovniach sa minimalizovala rola geografickej vzdialenosti 

a nastáva posun od jednoúrovňovej národnej identity k viacúrovňo-

vým identitám.2 V podmienkach SR tu môžeme v tejto súvislosti hovo-

riť popri národnej identite aj o identite regionálnej a európskej. Občan 

sa stále viac cíti byť občanom SR ako občanom Európskej únie, čo môže 

byť determinované veľkou „vzdialenosťou“ rozhodnutí EÚ a tiež 

jej byrokratického aparátu. Občan nevidí na svojom živote reálne vý-

sledky EÚ a považuje ju za zbytočnú. Na druhej strane EÚ nedostatoč-

ným spôsobom prezentuje svoje výsledky.3 

S uvedenou témou súvisí tiež problematika medzinárodnej mig-

rácie. Migrácia môže pôsobiť na vonkajšiu bezpečnosť, ak dôjde k ma-

sívnej prisťahovaleckej vlne. Iným hľadiskom vonkajšej bezpečnosti sú 

bilaterálne vzťahy medzi zdrojovým a cieľovým štátom.4 

 

                                                 
1 ČEMEZ, A.: Kapitalizmus s ľudskou tvárou a líderská demokracia. In: KOZOŇ, A. (a kol.): 
Etické otázky socializácie sociálnej práce a príbuzných vedných disciplín. Trenčín: SpoSoIntE, 
2013, s. 448 – 449. 
2 BARŠA, P.; CÍSAŘ, O.: Anarchie a řád ve světové politice. Praha: Portál, 2008, s. 311. 
3 ČEMEZ, A.: Medzinárodné, politické a sociálne aspekty územia a hraníc. In: HOLUBEC, P. 
(ed.): Perspektivy území II: hranice a rozhraní. Praha: Fakulta stavebná ČVUT, 2013, s. 13. 
4 ŠTEFANČÍK, R.: Uvažovanie o politike (nielen) v nemecky hovoriacom prostredí. Trnava: Slo-
venská spoločnosť pre regionálnu politiku, 2012, s. 276. 
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Občan 

Kladieme si otázku, čo je to identita, a ako sa prejavuje? Či je to 

len sociálna rola, ktorú indivíduum hrá v určitej komunite a so zmenou 

komunity sa tiež modifikuje jeho sociálna rola alebo je to záležitosť 

vnútorného presvedčenia, ktorá je pevne zakotvená v osobnosti jednot-

livca v dôsledku socializačných procesov alebo je dokonca na základe 

biologických princípov geneticky zakódovaná, geneticky zdedená? 

Môže sa identita jednoducho zo dňa na deň zmeniť, alebo to trvá dlhšie, 

koľko to trvá a dá sa to vôbec? To všetko sú otázky, na ktoré nie je jed-

noduché odpovedať. Identifikácia predpokladá určité podvedomé za-

kódovanie naučených vzorov správania aj myslenia. Prikláňame sa 

v týchto súvislostiach k socializujúcim teóriám, podľa ktorých je iden-

tifikácia s určitým národom alebo etnikom výsledkom procesu sociali-

zácie, teda výchovného vplyvu a vplyvu prostredia na indivíduum. 

Prostredie má tak silný vplyv, že aj v priebehu jedného života môže 

dôjsť k niekoľkým resocializáciám, kedy indivíduum odhodí svoju pô-

vodnú identitu a prihlási sa k identite novej. A to sa dá povedať o ob-

lasti náboženskej, národnostnej a etnickej.1 

Identifikácia predstavuje určité stotožnenie a stotožnenie zna-

mená byť súčasťou väčšieho celku, umožňuje nosiť symboly tohto 

celku a požívať privilégia, ktoré sú s tým spojené. Na druhej strane 

musí jednotlivec niečo odovzdať,  niečo zo seba, odovzdáva časť svojho 

Ja a to tým, že ho potláča, aby bol v súlade s väčším celkom, tým sa 

podriaďuje tomuto celku. Celok od neho očakáva lojalitu, ktorej najvyš-

ším stupňom je ochota obetovať svoj vlastný život v záujme celku. 

Komplexný celok je tak viac ako jednotlivec, jednotlivec je menej 

ako celok. Celok je viac ako súhrn indivíduí, lebo ich spojením vzniká 

                                                 
1 ČEMEZ, A.; HABÁNIK, T.: Sociálna bezpečnosť jedinca v kontexte sociálneho štátu. In: 
KOZOŇ, A. (a kol.): Sociálne zdravie jedinca a spoločnosti. Sládkovičovo: VŠD, 2014, s. 257. 
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určitý synergický efekt.1 Celok sa vyznačuje dostredivými a odstredi-

vými silami vo vzťahu k svojim elementom. Na jednej strane priťahuje 

elementy, ktoré majú pre neho vyššiu hodnotu, na strane druhej vypu-

dzuje zo svojho stredu nepodarky alebo rušivé prvky, ktoré pôsobia 

disharmonicky.2  Vnútroštátny politický život je určený existenciou jed-

ného rozhodujúceho mocenského centra v politickom systéme, ktorým 

je vrchol mocenskej pyramídy.3 

Liberalizácia politiky, ekonomiky aj spoločnosti po Nežnej revo-

lúcii so sebou priniesla nové možnosti pre občana v zmysle rozvoja ob-

čianskeho sektora. Po roku 1989 nastala akcelerácia vzniku občian-

skych združení, a z toho dôvodu sa tiež rozvíjala participatívna demo-

kracia. SR v tomto ohľade  dobieha krajiny západnej civilizácie. Evo-

lučne sa vyvíjajúca slovenská mentalita a tiež politická kultúra, ktorá je 

poznačená dlhodobým ovládaním pod maďarskou a neskôr nemeckou 

alebo sovietskou nadvládou, tak zapríčinili redukciu samostatnosti, 

konformitu s rozhodnutím politických centier, pasivitu a ďaleko siaha-

júcu submisivitu vo vzťahu k politickej moci.4 Popri tom tu vznikla 

možnosť zakladania politických strán a hnutí. Jednotlivci sa združujú 

do politických strán, lebo sú poháňaní svojimi ambíciami.5 

Ako vidno z aktuálnej situácie, ktorej musí čeliť naša spoločnosť 

a krajina, tak trhová ekonomika nie je schopná sa vysporiadať so všet-

kými problémami. Dôsledkom tejto situácie  je určité množstvo nega-

tívnych spoločenských javov, ktoré nie je možné vyriešiť na úrovni 

                                                 
1 ČERNÍK, V.: Filozofické pozadie a metateoretické schémy spoločenských vied. In: ČERNÍK, V.; 
VICENÍK, J. (eds.): Problém rekonštrukcie sociálnych a humanitných vied. Bratislava: IRIS, 
2004, s. 48 – 51. 
2 ČEMEZ, A.; HABÁNIK, T.: Sociálna bezpečnosť jedinca v kontexte sociálneho štátu. In: 
KOZOŇ, A. (a kol.): Sociálne zdravie jedinca a spoločnosti. Sládkovičovo: VŠD, 2014, s. 258. 
3 KREJČÍ, O.: Mezinárodní politika. Praha: Ekopress, 2007, s. 18. 
4 ČEMEZ, A.: Občiansky sektor na Slovensku po roku 1989. In: CINTULA, J.; LITTEROVÁ, 
M. (eds.): Občianska participácia a verejná politika v demokratickej spoločnosti. Banská Bys-
trica: FPVaMV UMB, 2011, s. 24. 
5 KLUS, M.; MEZEIOVÁ, G.; MYDLIAROVÁ, D.: Aktéri verejnej politiky. In: BRIŠKA, F. 
(a kol.): Teória a prax verejnej politiky. Banská Bystrica: FPVaMV UMB, 2010, s. 226. 
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štátu, ako napr. bezdomovectvo, ktoré so sebou priniesla nová so-

ciálno-ekonomická situácia. Tam, kde prestáva fungovať rodina, nastu-

puje štát alebo mesto, samosprávny kraj, alebo mimovládny sektor, 

ktorý poskytuje útulky.1 

Niektoré arabské krajiny, ktoré sú bohaté na nerastné suroviny, 

ako ropa alebo zemný plyn patria medzi najbohatšie štáty sveta vďaka 

svoju prírodnému bohatstvu, pričom môžu v nich byť aj nedemokra-

tické politické systémy, dokonca ich populácia môže byť s daným poli-

tickým systémom uzrozumená, ak sú saturované jej potreby cez štedré 

financovanie podporných programov zo strany štátu.2 

Položme si otázku ohľadom budúcnosti sociálneho štátu alebo 

štátu ako takého. V súčasnosti jestvujú pokusy o prognózy, ktoré pred-

vídajú budúcnosť sociálneho štátu. Popri tom sú tu alternatívne spô-

soby koexistencie, ktoré sa riadia vlastnými nepísanými pravidlami 

ako štát v štáte, napr. kibuc v Izraeli, komunita Amišov alebo sekta 

Mormonov. Až čas ukáže, či je štát natoľko vitálna a životaschopná jed-

notka, že dokáže prežiť.3 

Cieľom ľudského života má byť dosiahnutie životného šťastia, 

nájdenie si svojho priestoru pre seba a zaradenie sa niekam. Takýmto 

miestom môže byť komunita. Je to je teplé, útulné a pohodlné miesto, 

ktoré poskytuje ochranu pred strachom a je miestom, kde sa dá skryť 

pred hustým dažďom alebo pred rôznymi nástrahami, ktoré číhajú 

                                                 
1 HABÁNIK, T.: Systém pomoci ľuďom bez domova v kontexte sociálnych služieb Slovenskej re-
publiky. In: BOČÁKOVÁ, O.; REHUŠ, A. (eds.): Sociálne zabezpečenie ako súčasť sociálnej 
politiky. Brno: Tribun EU, 2015, s. 51 – 59. 
2 ČEMEZ, A.: Kríza demokracie. In: BOČÁKOVÁ, O.; KUBÍČKOVÁ, D.: Sociálne riziká 
v 21. storočí a možnosti ich riešenia. Nemšová: Ing. Jozef Kubaščík – Tlačiareň J+K, 2015, s. 
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3 HORVÁTH, P.: Sociálny štát. In: BOČÁKOVÁ, O.; ŠPAČKOVÁ, A. (eds.): Aktívne 
a zdravé starnutie – dôstojný seniorov v 21. storočí. Trnava: FSV UCM, 2012, s. 26 – 27. 
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vonku. Vo vnútri sa môžeme uvoľniť, všetci si dobre rozumejú, mô-

žeme si navzájom veriť, že sme v bezpečí.1 Členovia komunity si do-

kážu si porozumieť aj vďaka spoločne zdieľanému jazyku, ktorý je 

hlavným zjednocujúcim faktorom medzi ľuďmi, pretože od neho závisí 

ich vzájomná komunikácia.2 

 

Záver 

Záverom môžeme konštatovať viaceré skutočnosti. Predovšet-

kým sa jedná o to, že štát sa evolučne mení. Jeho modifikácie spočívajú 

v tom, že sa pomaly a postupne vytráca jeho sociálny charakter. 

Tieto zmeny sú spôsobené globalizáciou, ktorá na jednej strane otvára 

hranice štátov pre iné kultúry, národnosti aj etnické skupiny, na druhej 

strane prináša západný kapitalizmus do pôvodných sociálnych štátov. 

Štát z pohľadu občana by mali byť pre neho miesto, kde sa cíti dobre 

a bezpečne. S tým je spojená identifikácia občana so štátom, kde štát 

na jednej strane vyžaduje lojalitu a na strane druhej poskytuje ochranu. 
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Hypersieťová spoločnosť 
 

Katarína Krokosová 
 

The paper deals with a comprehensive analysis of the development of today's information 

society. The author assumes, however, that society as we know it since its inception was 

always the information society, as people always feel the need to communicate and share 

information with each other. Today's information society and it´s function is mainly charac-

terized by extensive technical and scientific progress of informatization and digitalization. 

This article aims to map this development since the very beginning of life in society – the pre-

historic society, agrarian society, the industrial society, post-industrial society, information 

society, knowledge-based society, knowledge society. This knowledge society has been recen-

tly connoted particularly by the elements of virtualization and digitalizion, which has cause 

the transformation of this society into the completely new stage –so called hypernetwork 

society. The author of the present article tries to answer the question: “What this develop-

ment means for the future development of what we know today?” 

 

Informačná spoločnosť - prvopočiatky informačnej spoločnosti 

Ľudstvo prešlo vo svojom vývoji niekoľkými fázami. Najznámej-

šou z teórií vývoja spoločnosti je pravdepodobne prístup A. Tofflera, 

ktorý vo svojom diele Tretia vlna (1980) hovorí o troch vlnách, ktoré pri-

niesli zmeny vo vývoji spoločnosti – poľnohospodárskej (agrárnej), in-

dustriálnej a postindustriálnej (superindustriálnej).1 

Pred prvou vlnou, ľudia žili v malých, kočovných skupinách 

a živili sa lovom divej zveri, prípadne pasením. V určitom štádiu vý-

voja, začala agrikultúrna revolúcia, ktorá po celom svete zaviedla nový, 

usadlý spôsob života – dediny, osady, obhospodarovanie pôdy, a pod. 

Prvá vlna ešte bola v pohybe, keď na konci 17. storočia nastala priemy-

selná revolúcia, ktorá sa prehnala celou Európou a spôsobila príliv dru-

hej vlny spoločenských zmien s dosahom na celú planétu. Dochádza 

k mechanizácii a automatizácii výroby, zavedeniu parného stroja, vý-

                                                 
1 TOFFLER, A.: The Third Wave. New York: Bantam Book, 1980, s. 560. 
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bušného a elektrického motora  do výroby i do dopravy, výstavbe že-

lezníc, rozšíreniu ťažby a spracovaniu nerastných surovín ako (ruda, 

oceľ). Postupne sa hlavnou prioritou stáva výroba a jej masovosť. 

Vzniká podnikateľská vrstva a robotnícka vrstva spoločnosti. Prebieha 

prvá hospodárska kríza. Priemyselná revolúcia nielen priniesla pod-

statné zmeny v organizácii spoločnosti a živote jednotlivca, ale zmenila 

aj názory na svet. Hmota sa stala základnou kategóriou a svet sa začal 

chápať ako „hmota v pohybe“1. Tieto dve vlny sa podľa A. Tofflera valili 

celým svetom simultánne, avšak každá vlastnou rýchlosťou. V súčas-

nosti už prvá vlna, až na určité oblasti  (v Južnej Amerike alebo v Papue 

– Novej Guinei), ukončila svoje pôsobenie a stala sa definitívne minu-

losťou.  Obdobie prvej vlny môžeme datovať od roku približne 8 000 

pred naším letopočtom, pričom obdobie druhej vlny začína niekde me-

dzi polovicou 17. storočia a polovicou 18. storočia. Posledná, tretia vlna 

podľa A. Tofflera nastala v polovici 20. storočia, kedy sa v Spojených 

štátoch amerických (USA) objavuje sociálna skupina tzv. bielych golie-

rov – jednotlivci pracujúci najmä v tzv. treťom sektore, ktorá kvantita-

tívne postupne prevyšuje manuálnu prácu vo fabrikách, reprezento-

vanú skupinou tzv. modrých golierov.2 Prvá vlna trvala takmer desať-

tisíc rokov, druhá si svoju nadvládu v spoločnosti neudržala 

viac ako dve storočia a dnes sa nachádzame vo víre tretej vlny – spo-

ločnosti superindustriálnej (tento termín používaný A. Tofflerom by sa 

dnes dal interpretovať ako spoločnosť postindustriálna alebo infor-

mačná).3 

Spoločnosť tretej vlny je obsahovo zameraná najmä na tretí sek-

tor, ktorý pre svoje zabezpečenie nevyhnutne potrebuje informácie, 

                                                 
1 GRUSKA, J.;  HAVEL, M.;  WIDERMANN, J.;  ZELENÝ, J.: Počítačová revolúcia. In: SOF-
SEM ́ 83. Fakulta matematiky, fyziky a informatiky Univerzity Komenského v Bratislave, 
2008. [online], [cit. 28/3/2015]. Dostupné na internete: 
<http://edi.fmph.uniba.sk/~winczer/historia/GHWZ/>. 
2 TOFFLER, A.: The Third Wave. New York: Bantam Book, 1980, s. 560. 
3 TOFFLER, A.: Šok z budoucnosti. Praha: Práce, 1992, s. 284. 
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preto formy komunikácie a šírenia informácii takmer úplne nahradili 

formy produkcie a výroby.1 Niektorí autori ale upozorňujú, že súčasná 

spoločnosť nie je postindustriálna, ale zostáva industriálnou. Deindus-

trializácia neznamená, že vyspelé krajiny vyrábajú a konzumujú menej 

priemyselných tovarov. Iba výroba sa stala viac automatizovanou. 

Tretí svet nemôže existovať bez produktov industriálneho charakteru. 

Podľa nich teda nejde o prekonanie industriálnej spoločnosti, ale iba 

o reindustrializáciu, teda tzv. informatizáciu priemyselnej infraštruk-

túry, ktorá so sebou priniesla zautomatizovanie (zrobotizovanie) vý-

roby a pokles robotníkov priamo sa na výrobe zúčastňujúcich.2 V sú-

časnej spoločnosti prebieha simultánny industriálny i informatizačný 

vývoj.3 

Ľudstvo pociťovalo potrebu neustálej komunikácie od nepamäti. 

Niektorí autori dokonca tvrdia, že spoločnosť ako taká vždy v sebe za-

hŕňala aj charakteristiky informačnej spoločnosti, pretože spoločnosť 

v každom štádiu svojho vývoja mala určité, špecifické komunikačné 

systémy. Tie sa prispôsobovali vtedajšiemu spôsobu života, úrovni vý-

voja vedy a techniky a celkovému spôsobu života.4 Podľa viacerých an-

tropológov sú dejiny ľudstva dejinami kultúry, a tie sú zas dejinami ko-

munikácie.5 Darnton napríklad hovorí o histórii komunikácie, ktorá 

umožňuje vnímať jednotlivé historické obdobia v úplne odlišnom kon-

                                                 
1 TOFFLER, A.: The Third Wave. New York: Bantam Book, 1980, s. 560. 
2 VALASKIS, K.: The Concept of Informediation. In: Information Technology Impact on the Way 
of Life. A selection of papers from the EEC Conference, Dublin 18 - 20 Nov. 1981. Dublin: Tyco-
oly Intern, 1982, s. 21 – 36. 
3 MASUDA, Y.: Managing in the Information Society. Relasing Synergy Japanese Style. Oxford: 
Basil Blackwell, 1990, s. 168. 
4 DARNTON, R.: Presidential Address: An Early Information Society: News and the Media in 
Eighteenth-Century Paris. In: American Historical Association. AHA History and Archives. Pre-
sidential Addresses. 2000. [online], [cit. 12/11/2014]. Dostupné na internete: 
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2000, s. 192. 
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texte. V každom období mala totiž spoločnosť vyvinuté vlastné spô-

soby zberu a zhromažďovania informácií a taktiež spôsoby šírenia zoz-

bieraných informácií, či už na tento účel využívala tlač a médiá alebo 

sa informácie šírili len ústne. I. Papp tvrdí, že už spoločnosť praľudí 

bola informačnou spoločnosťou. Informácie boli v tom čase dokonca 

ešte dôležitejšie a takmer každá mala existenciálny význam, pretože to, 

či pračlovek o niečom vedel alebo nie, priamo ovplyvňovalo jeho šance 

na prežitie.1 S týmto názorom je možné sa stotožniť len do určitej 

miery, pretože pri doslovnej aplikácii tejto myšlienky by sme mohli do-

spieť k záveru, že aj zvieracia ríša je informačná spoločnosť.2 Naproti 

tomu R. Darnton demonštruje históriu komunikácie  na rôznych príkla-

doch konkrétnych štúdií, ktoré sa zaoberali napríklad výskumom vý-

znamu kaviarní v období stuartovského Anglicka, či  čínskych čajovní 

v rannom republikánskom období alebo úlohou tržníc v súčasnom Ma-

roku, pouličnej poézie v 17. storočí v Ríme, otrockých povstaní a rebélií 

v Brazílii v 19. storočí, ba dokonca cirkusov v časoch Rímskej ríše. 

S týmto sa stotožňuje aj F. Webster, ktorý tvrdí, že informačná spoloč-

nosť  nevznikla len ako dôsledok súčasnej revolúcie. Hovorí o akejsi 

informatizácii života, ako o procese, ktorý začal už pred storočiami 

a jeho potrebu vyvolal vznik národného štátu a industrializácia.3 Tak-

tiež A. Giddens tvrdí, že moderné národné štáty boli informačnými spo-

ločnosťami už od svojho vzniku, pretože pre svoj chod potrebovali fun-

gujúcu administratívu, plánovanie a kontrolu.4 Zaujímavý je tiež názor 

                                                 
1 PAPP, I.: Verejné knižnice v novej Európe. In: Knižnice a informácie. Vol. 31, No. 10, 1999, 
s. 385 – 387. 
2 RANKOV, P.: Informačná spoločnosť – perspektívy, problémy, paradoxy. Levice: LCA Pub-
lishers Group, 2006, s. 173. 
3 WEBSTER, F.: Theories of the Information Society. London-New York: Routledge, 1995, 
s. 257. 
4 GIDDENS, A.: Social Theory and Modern Sociology. Stanford: Standford University Press, 
1987, s. 310. 
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M. Castellsa, ktorý tvrdí, že už priemyselná revolúcia závisela od vyu-

žívania informačných tokov a poznania.1 

Informačná spoločnosť a behaviorálna revolúcia 

Je možné tvrdiť, že revolúcia v oblasti vedy a výskumu súvisiaca 

najmä s technologickým pokrokom, informačnou revolúciou a kyber-

netikou, začala už v 50. rokoch 20. storočia tzv. behaviorálnou revolú-

ciou v spoločenských vedách.2 Od polovice 50. rokov sa veda primárne 

venovala zhromažďovaniu empirických dát, hľadaniu a skúmaniu 

kvantifikovateľných prvkov. Záujem o kvantifikovateľné hodnoty 

vo vede však vyústil v hyperfaktualizmus, ktorý tvrdil, že dôležité je 

len to, čo je merateľné. Výsledkom bolo totálne odmietnutie obecných 

teórií a snaha nachádzať pravdu v  neustálom hromadení takého 

množstva dát, ktoré už nebolo možné vyhodnotiť, pretože v skúmaní 

absentovali filozofujúce prístupy. 3 

Behaviorálna revolúcia so sebou priniesla nové metódy vý-

skumu s použitím rôznych experimentálnych techník, ako napríklad si-

mulácia, ktorej základným predpokladom bolo využívanie počítačo-

vých technológií.  

 

Na ceste k hypersieťovosti 

 V USA, ale i v Európe politické spektrum reagovalo na vznik in-

formačnej spoločnosti omnoho neskôr, než v skutočnosti vznikla, teda 

v čase, kedy už informačno-komunikačné technológie dobýjali svet. 

Uvedené bolo zapríčinené tým, že pre etablovanie informačnej spoloč-

nosti v svetovom politickom systéme nepostačuje technologický po-

krok a výdobytky modernej doby. Medzi základné predpoklady exis-

                                                 
1 CASTELLS, M.: The Rise of the Network Society. 2. ed. Oxford-Malden: Blackwell, 2000, 
s. 480. 
2 ONDRIA, P.: Teórie a metódy empiricko-analiticky orientovanej politickej vedy. Banská Bys-
trica: Fakulta politických vied a medzinárodných vzťahov, UMB, 2010, s. 167. 
3 KREJČÍ, O.: Mezinárodní politika. Praha: EKOPRESS, 2010, s. 751. 
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tencie informačnej spoločnosti totiž patrili aj určité v súčasnom vyspe-

lom svete už samozrejmé atribúty rozvinutej spoločnosti ako je sloboda 

prejavu, sloboda tlače či  prístupu k zdrojom informácií.  Tieto atribúty, 

v súčasnosti už patriace medzi základné ľudské práva a slobody, však 

boli v druhej polovici 20. storočia značne obmedzené a to i napriek 

tomu, že veda a technika výrazne napredovali.  Spoločnosť bola počas 

celej druhej polovice dvadsiateho storočia (po revolučný rok 1989) za-

siahnutá konfliktom západného (reprezentovaného USA) a východ-

ného bloku (reprezentovaného Zväzom sovietskych socialistických re-

publík, ZSSR). 

V USA prvý zlomový bod prišiel v druhej polovici 90. rokov 

20. storočia, keď bol viceprezidentom Al Gore. Vo svojom prejave 

na Konferencii vládnych splnomocnencov Medzinárodnej telekomunikačnej 

únie (ITU) v japonskom Kjóte, ktorý sa uskutočnil prostredníctvom sa-

telitného prenosu v roku 1994, načrtol víziu tzv. globálnej informačnej 

diaľnice alebo globálnej informačnej infraštruktúry (Global Information 

Highway, Global Information Infrastructure) (GII), ktorej cieľom je zabez-

pečiť, aby všetci ľudia mali rovnaké šance pri získavaní informácií, 

pri štúdiu, či pri práci, čo by vytvorilo priaznivé prostredie pre budo-

vanie alebo upevnenie demokracie a medzinárodnej spolupráce.1 Táto 

superdiaľnica by zároveň umožnila ekonomický rast, vzdelávanie 

a kvalitnú zdravotnú starostlivosť, zlepšila ochranu životného prostre-

dia, a to nielen na národnej úrovni, ale aj na medzinárodnej úrovni. 

Má vytvoriť infraštruktúru, ktorá by priniesla úžitok všetkým obyva-

teľom všetkých národov. Je potrebné uviesť, že v konečnom dôsledku 

sa slová viceprezidenta Ala Gora spred 20-tich rokov skutočne naplnili, 

keď tvrdil, že „dôjde k vytvoreniu nekonečných sietí, ktoré za pomoci techno-

                                                 
1 GORE, A.: Speech on Building the Global Information Infrastructure for International Tele-
communication Union Plenipotentiary Conference. Kyoto, 1994. [online], [cit. 25/11/2014]. 
Dostupné na internete: <http://www.friends-partners.org/oldfriends/tele-
comm/al.gore.speech.html>. 
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lógií zabezpečia obrovský tok dát a informácií po celom svete a umožnia tak vy-

tvorenie a podporu aplikácií, ktoré  budú slúžiť ľuďom po celom svete každý 

deň.“1 Informačno-komunikačné technológie skutočne ovládli spoloč-

nosť 21. storočia. Schopnosť pracovať s informačno-komunikačnými 

technológiami sa dokonca môže dokonca stať i zdrojom obživy. 

Uvedené skutočnosti mali samozrejme dopad aj na udalosti 

v Európe. Množstvo iniciatív, akčných plánov, bielych a zelených listín 

sa v priebehu 90. – tych rokov zaoberalo rôznymi aspektami súvisia-

cimi s informačnou spoločnosťou, ako napríklad liberalizácia teleko-

munikácií a elektronického obchodovania, rýchly internet pre vedu 

a vzdelávanie a podobne.2 V rámci EÚ je v tejto oblasti činná najmä Eu-

rópska komisia, ktorá v roku 1999 spustila iniciatívu e-Európa, ktorá sta-

novuje, že EÚ by sa mala stať do roku 2010 konkurencieschopnou a naj-

dynamickejšou svetovou ekonomikou, založenou na poznatkoch. Kla-

die si tri ciele: 1. priviesť každého občana, domácnosť, školu, úrad alebo 

firmu do digitálneho veku a umožniť im byť online; 2. vytvoriť digi-

tálne gramotnú Európu, podporovanú podnikateľskou kultúrou, otvo-

renou informačným technológiám; 3. zabezpečiť sociálnu inklúziu 

v rámci informačnej spoločnosti.3 Od roku 2010 sa vývoj v oblasti infor-

mačnej spoločnosti v rámci EÚ riadi plánom vymedzeným tzv. Straté-

giou 2020, ktorá bola schválená v roku 2010 a nadväzuje na Lisabonskú 

stratégiu. Cieľom v zmysle Stratégie 2020 je tzv. Digitálna agenda pre Eu-

rópu, t.j. vytvorenie jednotného digitálneho trhu využívajúceho rýchly 

                                                 
1 GORE, A.: Speech on Building the Global Information Infrastructure for International Tele-
communication Union Plenipotentiary Conference. Kyoto, 1994. [online], [cit. 25/11/2014]. 
Dostupné na internete: <http://www.friends-partners.org/oldfriends/tele-
comm/al.gore.speech.html>. 
2 RANKOV, P.: Informačná spoločnosť – perspektívy, problémy, paradoxy. Levice: LCA Pub-
lishers Group, 2006, s. 173. 
3 Návrh oznámenia Komisie Rade, Európskemu parlamentu, Európskemu hospodárskemu a sociál-
nemu výboru a Býboru regiónov. „Iniciatíva i2010 – Európska informačná spoločnosť pre rast a 
zamestnanosť“. Community Research and Development Information Service, 2005. [on-
line], [cit. 30/11/2014]. Dostupné na internete: <http://cordis.europa.eu/do-
cuments/documentlibrary/81718541SK6.pdf>. 
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internet; zlepšenie a interoperabilita noriem v oblasti informačno-ko-

munikačných technológií,; rýchly a ultrarýchly prístup k internetu; 

vyššia efektivita výskumu a inovácií;  zvyšovanie digitálnej gramot-

nosti, digitálnych zručností a začleňovanie osôb; rôzne ďalšie výhody 

pre spoločnosť vyplývajúce zo zlepšovania informačno-komunikač-

ných technológií ako zlepšovanie úrovne životného prostredia,  udrža-

teľná zdravotná starostlivosť,  podpora kultúry a tvorivého obsahu, 

elektronická štátna správa a pod.1  

 

Poznatkovo orientovaná spoločnosť – vedomostná spoločnosť 

Žiadne storočie neovplyvnilo také množstvo radikálnych sociál-

nych zmien, ako 20. storočie. Vyspelé trhové ekonomiky, ich usporia-

danie, procesy, problémy a štruktúry sú po kvalitatívnej a kvantitatív-

nej stránke neporovnateľné nielen so stavom v akom sa nachádzali 

na začiatku 20. storočia ale aj s akýmkoľvek iným historickým obdo-

bím.  

A. Toffler nazýva špecializovanú vedomosť alebo poznanie ty-

pické pre ním nazývanú postindustriálnu spoločnosť Tretej vlny ako 

tzv. premyslené odkazy. Tieto odkazy sú základnými zdrojmi tvorenia 

predstáv, ktoré môžu byť podľa neho kódované a nekódované.  Nekó-

dované odkazy impulzy, ktoré nie sú výsledkom ľudskej činnosti a do-

kážeme ich spracovávať bez využitia intelektu, t.j. živočíšne - len pou-

žitím zmyslových orgánov. Kódované sú naopak podľa A. Tofflera od-

kazy, ktorých význam závisí od spoločenských konvencií. V súčasnosti 

odkazy, ktoré sú kódované, prevýšili odkazy nekódované. I tieto kódo-

vané odkazy však v priebehu vývoja spoločnosti menili svoj charakter. 

V čase kedy mala prevahu agrárna spoločnosť boli tieto kódované od-

kazy pomerne jednoduché, vznikajúce na základe komunikácie ľudo-

                                                 
1 KORMANČÍKOVÁ, B.: Stratégia Európa 2020. Úrad Vlády SR, 2013. [online], 
[cit. 15/11/2014]. Dostupné na internete: <http://www.sazp.sk/public/in-
dex/open_file.php?file=CTK/GM/Workshop/Kormancikova_EU2020.pdf>. 
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vých más (napr. v domácnostiach, na poli, pri spoločenských posede-

niach, a pod.). S príchodom industriálnej revolúcie, masmédií, maso-

vého šírenia písaného slova, kódované impulzy začali byť zložitejšie. 

Dôsledkom tohto vývoja je napríklad fakt, že pokiaľ by sa W. Shakespe-

are objavil v 90. rokoch 20. storočia, kedy A. Toffler túto svoju teóriu 

publikoval, bol by považovaný za pologramotného, pretože by nedo-

kázal spracovať a pochopiť polovicu slovnej zásoby vtedajšieho anglic-

kého jazyka, ani spracovať a aplikovať informácie potrebné 

pre jeho ďalšie uplatnenie v spoločenskom živote Veľkej Británie.1  

Vývoj, ktorý sme uviedli v predošlých podkapitolách, teda sme-

roval k úplne novému rozmeru vnímania a chápania spoločnosti. Infor-

mácie sa stali centrom záujmu všetkých aktérov, základným atribútom 

a tovarom, ktorý je možné kupovať, predávať, je potrebné ho chrániť. 

Informácie sa chápu ako nástroj celospoločenského pokroku. Sú zá-

kladným predpokladom pre budovanie vyspelej, postindustriálnej 

spoločnosti a znalostnej ekonomiky. Spoločnosť získala úplne nové 

charakteristiky, na základe ktorých získala pomenovanie poznatkovo 

orientovaná alebo vedomostná spoločnosť.  

Podľa Konfederácie britského priemyslu (Confederation of British In-

dustry, CBI) je vedomostná alebo poznatkovo orientovaná spoločnosť 

spoločnosťou, ktorá systematicky zlepšuje schopnosti a vedomosti 

všetkých svojich členov ako čo najlepšie využiť všetky výdobytky 

a technologické inovácie tak, aby bolo možné získať konkurenčnú vý-

hodu v oblasti služieb na rýchlo sa meniacich globálnych trhoch. 

Pre naplnenie tohto účelu nepostačuje fyzická sila,  gramotnosť 

a schopnosť počítať, ale základným predpokladom sú informatizo-

vané, digitalizované a kybernetizované kapacity. Z uvedeného vy-

plýva, že v súčasnej dobe si rýchle tempo vývoja vyžaduje kapacity, 

ktoré sú schopné neustále sa prispôsobovať zmenám a inováciám súvi-

siacim s technologickým pokrokom. Celoživotné vzdelávanie sa 
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tak stáva pevnou súčasťou života spoločnosti a nahrádza tak pôvodný 

koncept vzdelávania výhradne v mladosti, ktoré následne úplne sub-

stituoval praktický „dospelý“ život čerpajúci potrebné zdroje informá-

cií výhradne z doby, kedy prebiehalo vzdelávanie. Dnes je potrebné 

v každej oblasti spoločenského života neustále disponovať aktuálnymi 

a čo najpresnejšími informáciami.1   

Na konci 20. storočia tvorila societa tzv. kvalifikovaných (vedo-

mostných) pracovníkov viac ako jednu tretinu pracovnej sily v USA. 

Vzniklo množstvo nových, poznatkovo orientovaných pracovných po-

zícií, ktoré ponúkali omnoho lepšie možnosti a príležitosti pre osob-

nostný rozvoj. Na druhej strane však, základným predpokladom 

pre získanie takejto pracovnej pozície bola potrebná vysoká úroveň 

kvalifikácie, ktorú je možné dosiahnuť prostredníctvom vzdelania, 

pre ktoré je dôležité mať schopnosť získať a efektívne uplatniť teore-

tické i analytické poznatky. Z uvedeného je zjavné, že pre priemyselnú 

pracovnú silu bolo, a stále je, veľmi ťažké sa plne v tejto spoločnosti 

etablovať. Poznatkovo orientovaná spoločnosť totiž vyžaduje úplne 

odlišný prístup k zamestnaniu, ale taktiež k spôsobu života a základ-

ným princípom z neho vyplývajúcich. V skratke to znamená, že na-

priek tomu, že nové pracovné pozície v poznatkovo orientovanom 

a na informácie zameranom terciárnom sektore často vyžadujú i manu-

álne zručnosti (napr. neurochirurg), tie nie sú postačujúce. Z uvede-

ného vyplýva, že nakoľko neurochirurgia si vyžaduje prácu s rukami, 

toto povolanie nemôže vykonávať jednotlivec, ktorý nie je (okrem po-

trebnej kvalifikácie a vzdelania) aj manuálne zručný. Na druhej strane 

                                                 
1 AINKLEY, P.: Information for Social Change. ISC 14. The Learning Society Revisited. 2014. 
[online], [cit. 28/11/2014]. Dostupné na internete: <http://libr.org/isc/articles/14-Ain-
ley.html>. 
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manuálna zručnosť sama o sebe, i keď na veľmi vysokej úrovni, pre vý-

kon tohto povolania taktiež nepostačuje.1 Ešte v 19. storočí mohol ve-

dec sledovať vývin vo svojej oblasti komplexne. O sto rokov neskôr 

však jednotlivec nielenže nemá kapacity, aby sledoval dianie v celom 

odbore, ale odbory už prakticky akoby ani neexistovali. Rozdelili sa 

na množstvo podoblastí a vedci sa úzko špecializujú. Toto je dôvod 

prečo v súčasnosti nemôže vyrásť polyhistor s encyklopedickými po-

znatkami na úrovni Leonarda da Vinci alebo Mateja Bela. Dnes je totiž 

problém samotný koncept encyklopédie. (Rankov, 2006) 

Množstvo informácií, ktoré musí jednotlivec v súčasnosti spra-

covať, na to, aby bol orientovaný v určitej oblasti, je naozaj rozsiahle 

a často býva tento extrémny kvantitatívny nárast množstva informácií 

v spoločnosti označovaný ako informačná explózia. Táto explózia spô-

sobuje tzv. informačné krízy, ktoré vznikajú ako dôsledok rozporu me-

dzi princípmi fungovania informačného, komunikačného a znalost-

ného prostredia a prostriedkami, ktoré sú k dispozícii na navigáciu 

a orientáciu v tomto prostredí.2 Informačné krízy spôsobujú z psycho-

logického hľadiska tzv. informačný stres, ktorý vzniká pri informač-

nom preťažení, keď jedinec nezvládne príval informácii, a preto sa ne-

dokáže správne rozhodnúť v požadovanom čase za čo nesie veľkú zod-

povednosť.3 Stresovo pôsobí jednak príval informácií, ale aj ich nedos-

tatok.  

Na základe historického prierezu vývoja spoločnosti možno tvr-

diť, že vedomostná spoločnosť je vzhľadom na to, že pasivita je abso-

                                                 
1 DRUCKER, P. F.: The Age of Social Transformation. In: The Atlantic Monthly. Vol. 274, 
No. 5, November 1994. [online], [cit. 29/11/2014]. Dostupné na internete: 
<http://www.theatlantic.com/past/docs/issues/95dec/chilearn/drucker.htm>. 
2 UHLÍŘ, Z.: Katalóg a druhá informačná kríza. In: ITlib, Informačné technológie a knižnice. 
4/2002. [online], [cit. 10/11/2014]. Dostupné na internete: <http://itlib.cvtisr.sk/ar-
chiv/2002/4/katalog-a-druha-informacna-kriza.html?page_id=2098>. 
3 STRMEŇ, L.; RAISKUP, J. CH.: Výkladový slovník odborných výrazov používaných v psy-
chológii a jej príbuzných a hraničných vedných odboroch. Bratislava: IRIS, 1998, 2005, s. 322. 
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lútnym tabu, jednou z najkonkurencieschopnejších spoločností, aké do-

posiaľ existovali. Koncept vedomosti a poznatku sa úplne zmenil. Kým 

v spoločnostiach minulých, najmä počas stredoveku, bol koncept vedo-

mosti chápaný v singulárnej rovine nadobudnutia všeobecného vzde-

lania v oblasti tzv. slobodných umení (anglo-americký pojem liberal 

arts), ktoré zahŕňali literatúru, filozofiu, matematiku, a ďalšie základné 

oblasti vzdelávania, ktoré slúžili pre osobnostný rozvoj daného jednot-

livca  a málokedy sa sústredili na prácu, ktorú vykonával ako zárob-

kovú činnosť, v súčasnosti je vedomosť a poznatok chápaný len v plu-

ralitnom kontexte množstva špecializovaných vedomostí a možností 

ich využitia v profesionálnom živote. Z uvedeného vyplýva, že vedo-

mostnú spoločnosť 21. storočia tvoria vysoko špecializovaní odborníci, 

ktorí dosiahli požadované množstvo poznatkov v oblasti, v ktorej sú 

činní. Ten, kto nemá potrebnú špecializovanú vedomosť (či už sa jedná 

o primitívne vedomosti – napr. schopnosť spievať, alebo vedomosti vy-

plývajúce z vzdelávacieho procesu – napr. farmaceutika) alebo schop-

nosť prispôsobovať sa svojmu prostrediu a v požadovanom čase nado-

budnúť potrebné špecializované vedomosti, nie je v poznatkovo – 

orientovanej spoločnosti konkurencieschopný. Čím viac je poznatok 

špecializovaný, tým viac sa stáva aktér nenahraditeľným v systéme 

a získava väčšiu konkurencieschopnosť. „Expanzia informácií má za dô-

sledok, že každá kniha obsahuje stále menší podiel všeobecného sumára zna-

lostí.“1 To znamená, že špecializovaná vedomosť vyplývajúca zo schop-

nosti získavať a spracovávať informácie sa stala základnou a určujúcou 

hodnotou kvality existencie v spoločnosti. Vedomosť je základným 

predpokladom výroby a práce v spoločnosti. Bez poznatkov potreb-

ných pre obsluhu strojov, by nebolo možné zabezpečiť produkciu. Sku-

točná investícia v poznatkovo orientovanej spoločnosti teda nie je in-
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vestícia do majetku ako sú stroje či počítače, pretože hodnotu predsta-

vuje len vedomosť, ktorá zabezpečuje schopnosť s týmto majetkom na-

kladať tak, aby boli dosiahnuté potrebné ciele.1  

Na druhej strane sa však stretáva s problémom nepochopenia 

zo strany aktérov, u ktorých táto špecifická vedomosť absentuje. 

Vzniká tak neustála potreba vysvetľovania, argumentácie správnosti 

a následného ochraňovania vlastných poznatkov. Na druhej strane 

však, pokiaľ chcú aktéri vedomostnej spoločnosti dosiahnuť cieľ, ktorý 

presahuje oblasť ich záujmu,  sú odkázaní na spoluprácu. Základným 

predpokladom pre rozvoj vedomostnej spoločnosti je preto spolupráca 

aktérov v rámci združujúceho celku, ktorý si kladie vyššie ciele a pre-

menou poznatkov na výkon dokáže extrahovať hodnotu prospešnú 

pre spoločnosť ako celok.   

Takáto organizácia spoločenského života však v sebe zahŕňa 

aj pravdepodobnosť, že vznikne potreba aktérov obmieňať svoje pro-

stredie s cieľom stať sa súčasťou vyššie uvedeného združujúceho 

celku. Základným predpokladom poznatkovo orientovanej spoločnosti 

je preto potreba mobility v oblasti činnosti i v oblasti pôsobenia. Roz-

diely medzi aktérmi sa už viažu na miesto minimálne. Záväzok ku geo-

grafickému miestu sa oslabil do tej miery, že vernosť štátu alebo mestu 

prevyšuje vernosť voči korporáciám, profesiám alebo spolkom. Spolo-

čenské štruktúry už nie sú viazané k miestu, ale k štruktúram, ktoré sú 

svojim charakterom mobilné.2 Všetci aktéri a najmä jednotlivé krajiny 

si musia uvedomiť, že poznatkovo orientovaná spoločnosť nepozná 

hranice. Neexistujú vnútroštátne poznatky a zahraničné poznatky. 

Vždy sa jedná o vedomosti, ktoré sú rovnako platné pre všetkých zú-

častnených aktérov, odlišná je len miera, do akej sú aktéri schopní tieto 
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poznatky nadobudnúť a využiť. Vedomostná spoločnosť funguje glo-

bálne, i keď svoje zdroje nachádza na všetkých úrovniach svetového 

politického systému, od úrovne jednotlivcov, cez inštitúcie, štáty 

až po nadnárodnú úroveň korporácií či medzinárodných organizácií.1 

„V dnešnej globálnej spoločnosti sa strácajú hranice medzi štátmi, národmi, 

či kultúrami.“2 Spoločnosti a národy sa už nedelia hranicami, ale mož-

nosťou a schopnosťou zapojiť sa do výmeny informácií a procesov zís-

kavania, využívania a výmen  poznatkov a vedomostí. 

Hypersieťová spoločnosť - virtualizácia priestoru a kyberpriestor 

V súvislosti s rozvojom   poznatkovo orientovanej spoločnosti, 

ktorej základnou hodnotou je informácia, ktorú je možné premeniť 

na poznatok a taktiež v súvislosti s rozsiahlym technologickým pokro-

kom a globalizačnými procesmi, je svet vystavený rôznym geopolitic-

kým zmenám. Niektorí autori dokonca hovoria o tom, že v súvislosti 

s rozvojom informačnej spoločnosti nastal koniec geografie a vznikli 

tele-kontinenty svetovej komunikácie.3  

Človek je už od počiatku svojich dejín sociálna bytosť a tak ako 

množstvo ďalších iných živočíchov, môže dlhodobo prežiť len ako ak-

tívna súčasť určitého spoločenstva – spoločnosti. Informácia a jej ko-

munikácia je fenomén, ktorý vždy zohrával zásadnú  úlohu, a jej cha-

rakter bol vždy určovaný tým, aké interakcie medzi sebou mohli ľudia 

vytvárať.4  

Od čias sumerských hlinených tabuliek do súčasnosti ľudstvo 

vyprodukovalo najmenej 32 miliónov titulov kníh, 750 miliónov člán-

kov a štúdií, 25 miliónov piesní, 500 miliónov obrazov, pol milióna fil-

mov a 100 miliárd webových stránok, čo dohromady predstavuje asi 

                                                 
1 DRUCKER, P. F.: The Age of Social Transformation. In: The Atlantic Monthly. Vol. 274, 
No. 5, November 1994. [online], [cit. 29/11/2014]. Dostupné na internete: 
<http://www.theatlantic.com/past/docs/issues/95dec/chilearn/drucker.htm>. 
2 BAUMAN, Z.: Individualizovaná společnost. Praha: Mladá fronta, 2004, s. 296. 
3 VIRILIO, P.: Informatická bomba. Červený Kostelec: Pavel Mervart, 2004, s. 167. 
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50 petabajtov dátovej pamäti, na ktorých uloženie by boli potrebné 

priestory o veľkosti jednej malej mestskej knižnice.1 Viac informácií 

bolo vyprodukovaných v uplynulých 30 rokoch, než v predchádzajú-

cich 5 000 rokoch.2 Pre zaujímavosť, dnešné vydanie New York Times 

obsahuje väčšie množstvo informácií, než s ktorými sa v 17. storočí stre-

tol priemerný Angličan za celý svoj život.3  

Chod informačnej spoločnosti je podmienený informačno-ko-

munikačnou sieťou a všetky dominantné spoločenské funkcie a pro-

cesy na úrovni všetkých aktérov medzinárodno-politického systému 

majú sieťový charakter. Sieť je kľúčový znak informačnej spoločnosti, 

pretože siete spájajú jednotlivých užívateľov bez centrálneho bodu (ab-

sentuje hierarchizácia).4 To znamená, že sieť spája všetkých svojich uží-

vateľov, bez centrálneho bodu. Prezident republiky napríklad komuni-

kuje priamo so svojimi občanmi na Internete prostredníctvom sociálnej 

siete, členovia parlamentu diskutujú so svojimi voličmi na reálnych 

alebo virtuálnych diskusných fórach, ktorýkoľvek občan má právo 

a možnosť telefonicky alebo poštou kontaktovať orgány štátnej správy 

či medzinárodné orgány a v zmysle platnej legislatívy sa dožadovať ur-

čitých informácií. 
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16/17, 1995, Frankfurt am Main. New York: CITI Columbia Business School, 1995. [online], 
[cit. 10/11/2014]. Dostupné na internete: <http://www.citi.columbia.edu/elinoam/ar-
ticles/infomonster.htm>. 
4 TAPSCOTT, D.: Digitální ekonomika: naděje a hrozby věku informační společnosti. Praha: 
Computer Press, 1999, s. 350. 
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Podľa M. Castellsa je informačná spoločnosť nová technicko-eko-

nomická paradigma, ktorá sa prejavuje sieťovou logikou každého zú-

častneného systému. „Informácia neprichádza, informácia je potenciálne 

prítomná v každom bode siete, kde bude žiadaná.“1 

Siete konštituujú novú sociálnu morfológiu našej spoločnosti a rozširo-

vanie sieťovej logiky podstatne modifikuje operácie a výstupy procesov produk-

cie, moci a kultúry.“2 „Moc už nie je koncentrovaná v inštitúciách (štát), or-

ganizáciách (kapitalistická firma) či u symbolických kontrolórov (média, cir-

kvi). Rozptýlila sa v globálnych sieťach bohatstva moci, informácií a obrazov. 

(Castells, 1997, str. 359) Podľa S. Kumonna, ľudia ako spoločenstvo dis-

ponujú veľkým potenciálom informácií, ktoré sú využiteľné práve pro-

stredníctvom hyperkomunikácie.  Kultúra v takejto hypersieťovej spo-

ločnosti je preto založená na efektívnej a intenzívnej medziľudskej ko-

munikácii a interakcii sieťoobčanov, aká doposiaľ nemala obdobu. Vir-

tuálne komunity sú podľa neho zdrojom moci vytvorenej konsenzom 

na základe participácie. Virtuálny svet preto nie je len kanálom výmeny 

informácií.3  

Niektorí autori nazývajú sieť pojmom kyberpriestor, ktorý má 

označovať hmotnú infraštruktúru, jej obsah a užívateľov. „Kyberpries-

tor je nositeľom intelektuálnych technológií, ktoré rozširujú, exteriorizujú 

a modifikujú viaceré kognitívne funkcie človeka: pamäť (databázy, hyperdoku-

menty, digitálne súbory všetkého druhu), predstavivosť (simulácie), vnímanie 

(digitálny snímač, prítomnosť na diaľku, virtuálne reality), uvažovanie (umelá 

inteligencia, modelovanie komplexných javov).“4  

                                                 
1 LÉVY, P.: Kyberkultura. Zpráva pro Radu Evropy v rámci projektu Nové technologie: kulturní 
spolupráce a komunikace. Praha: Karolinum, 2000, s. 46. 
2 CASTELLS, M.: The Rise of the Network Society. 2. ed. Oxford-Malden: Blackwell, 2000, 
s. 480.  
3 KUMON, S.: „Hyper“: New Meanings for Information Society. Tokyo: GOCOM – The Cen-
ter for Global Communications, 1996, 2013. [online]. [cit. 10/11/2014] Dostupné na inter-
nete: <http://www.glocom.ac.jp/column/1996/06/hyper_new_meanings_for_in-
forma.html>. 
4 LÉVY, P.: Kyberkultura. Zpráva pro Radu Evropy v rámci projektu Nové technologie: kulturní 
spolupráce a komunikace. Praha: Karolinum, 2000, s. 46. 
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Technologický pokrok a vznik informačnej spoločnosti priniesli 

extrémnu redukciu vzdialenosti vyplývajúcu z časovej kompresie pre-

nosu.1 Napríklad Z. Bauman označuje obdobie od behaviorálnej revolú-

cie za obdobie veľkej vojny za nezávislosť od priestoru, pričom hlav-

nými zbraňami boli informačné a komunikačné technológie.2 Tento vý-

voj speje podľa viacerých autorov k vytvoreniu akéhosi paralelného 

virtuálneho sveta, kde bude prežívať samostatná virtuálna spoločnosť 

tvorená celým spektrom rôznych aktérov, ktorej najvyšším cieľom je 

nie verne kopírovať realitu, ale spôsobiť jej zmiznutie. Môže teda dôjsť 

k tomu, že táto hyperrealita v extrémnom prípade úplne nahradí sku-

točnú realitu.3 Realizmus virtuálnych svetov skutočne môže viesť 

k strate realizmu pri rozlišovaní reálneho a virtuálneho prostredia. 

Nové technológie spôsobili kompresiu priestoru, ale taktiež vytvárajú 

nové priestory, ktoré sú nezlučiteľné s priestorom, v ktorom sa po tisíc-

ročia ľudia pohybovali a vnímali ich svojimi zmyslami. (napr. chatova-

cia miestnosť) a taktiež nový typ prítomnosti.4  

 

Záver 

S určitosťou možno konštatovať, že ľudstvo pociťovalo potrebu 

komunikácie od nepamäti. Domnievať sa teda, že informačnou spoloč-

nosťou sa ľudstvo stalo len v dôsledku vedecko-technického pokroku 

a informatizácie, resp. digitalizácie fungovania spoločnosti je ne-

správne. Informačnou spoločnosťou bolo ľudstvo od nepamäti, menili 

sa len spôsoby, akými mohli členovia tejto spoločnosti medzi sebou ko-

munikovať, čo bolo determinované najmä vývojom v oblasti vedy a vý-

skumu. V súčasnosti, v dôsledku digitalizácie sa ľudstvo ocitlo v štá-

                                                 
1 VIRILIO, P.: Informatická bomba. Červený Kostelec: Pavel Mervart, 2004, s. 167. 
2 BAUMAN, Z.: Individualizovaná společnost. Praha: Mladá fronta, 2004, s. 296. 
3 BAUDRILLARD, J.: Dokonalý zločin. In: Text. 2/1994, s. 68 – 74. 
4 RANKOV, P.: Informačná spoločnosť – perspektívy, problémy, paradoxy. Levice: LCA Pub-
lishers Group, 2006, s. 173. 
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diu, ktoré je akousi nadstavbou informačnej spoločnosti, ktorú S. Kum-

mon veľmi výstižne nazýva hypersieťová spoločnosť. Kultúra v takejto 

hypersieťovej spoločnosti je preto založená na efektívnej a intenzívnej 

medziľudskej komunikácii a interakcii sieťoobčanov, aká doposiaľ ne-

mala obdobu. Virtuálne komunity sú podľa neho zdrojom moci vytvo-

renej konsenzom na základe participácie. Virtuálny svet preto nie je len 

kanálom výmeny informácií. Uvedené so sebou prináša nesporné 

množstvo výhod v podobe kompresie času a priestoru a vytvorenia ne-

konečného množstva kedykoľvek dostupných informácií. Na druhej 

strane je ale nevyhnutné upozorniť na značné množstvo bezpečnost-

ných rizík z toho plynúcich. Pre spoločnosť, ktorej stredobodom zá-

ujmu sú informácie, informácia ako taká predstavuje významnú veliči-

nou v procese utvárania vzťahov medzi jednotlivými aktérmi politiky 

a bezpečnosti. Kvantita a kvalita vstupov a výstupov v týchto proce-

soch závisí do veľkej miery od kvantity a kvality informácií . Ako také, 

preto môžu byť informácie potenciálnou bezpečnostnou hrozbou, 

či už v súvislosti s ich prílišným množstvom alebo v súvislosti 

s ich zneužitím, krádežou  kde sa dokonca informácie môžu stať cie-

ľom ohrozenia, ktorému prináleží právo na ochranu. Na druhej strane 

však spoločnosť nemôže bez informácií existovať. Ich absencia môže 

so sebou prinášať určité riziká, nakoľko informácia je nevyhnutnou sú-

časťou poznania. 
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Potenciál občianskej spoločnosti pri znižovaní korupcie 
vo verejnej správe v podmienkach Slovenskej republiky 

 
Ondrej Mitaľ 

 

Civil society is most often known as the third sector. Together with the state and the market 

it is one of the three systems of social regulation. They are facing different problems. Corrup-

tion is the one of the major multidimensional problem of today. Corruption behavior as a part 

of society is very difficult to solve. Slovak Republic is no exception in this case. The ambition 

of the article is to analyze the potential of civil society in reducing corruption in public ad-

ministration in the Slovak Republic. 

 

Úvod 

Občianska spoločnosť sa snaží prostredníctvom aktivizácie oby-

vateľstva a nástrojov, ktoré má k dispozícii ponúknuť riešenia najrôz-

nejších problémov. Oblasť spoločenského života, ktorú občianska spo-

ločnosť pokrýva je veľmi široká. Stačí, ak sa pozrieme na kvantum ak-

tivít zastrešovaných neziskovými organizáciami ako napríklad pora-

denstvo, sociálna pomoc, osveta v oblasti starostlivosti o zdravie, ob-

lasť kultúry či športu. Úlohou občianskej spoločnosti je predovšetkým 

vyplniť akýsi prázdny priestor a doplniť tak štát, respektíve trh. Predo-

všetkým ide o prípady kedy je štát alebo trh ako systém spoločenskej 

regulácie neefektívny alebo nemá záujem angažovať sa v konkrétnej 

oblasti. Prostredníctvom poskytovania služieb a riešenia problémov 

dokáže občianska spoločnosť zvýšiť efektívnosť fungovania spoloč-

nosti ako celku. Niektoré problémy sú pre všetky tri systémy spoločné, 

iné sú špecifické a vyskytujú sa len niektorom z nich. Jedným z najväč-

ších problémov verejnej správy v podmienkach Slovenskej republiky je 

korupcia. Takto vymedzený problém je však značne široký, a preto je 

potrebné ho pre účely predkladaného príspevku bližšie vyšpecifikovať. 

V súvislosti s narastajúcim zadlžovaním štátov, ktoré sa napriek veľkej 

snahe nedarí zastaviť je citeľný a viditeľný tlak vytváraný na zefektív-
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nenie vynakladania prostriedkov z verejných rozpočtov. Práve korup-

cia je jedným z významných faktorov negatívne vplývajúcich na efek-

tívnosť verejných výdavkov. Výrazným spôsobom vstupuje do rozho-

dovania o vynakladaní verejných prostriedkov, ktoré v podstate patria 

všetkým. Ambíciou predkladaného príspevku je zamerať sa na zníže-

nie korupcie vo verejnej správe v podmienkach Slovenskej republiky 

prostredníctvom možností, ktorými disponuje občianska spoločnosť.  

 

Teoretické východiská 

Občianska spoločnosť je jedným zo základných atribútov demo-

kraticky vyspelej pluralitnej spoločnosti. Termín občianska spoločnosť 

je veľmi často stotožňovaný s pojmom tretí sektor, ktorý existuje po-

pri štáte a trhu. V podmienkach Slovenskej republiky je však občianska 

spoločnosť stotožňovaná prevažne s neziskovými organizáciami, ktoré 

však tvoria len jednu zo zložiek občianskej spoločnosti. Častým ja-

vom je teda opomínanie rôznorodých dobrovoľných aktivít občanov 

rovnako patriacich do občianskej spoločnosti, ktorých podstatou nie je 

dosahovanie zisku ale presadzovanie individuálneho, skupinového, 

verejného, či iného vyššieho záujmu. Fundamentálnou podstatou ob-

čianskej spoločnosti je jej dobrovoľnosť a pluralita.1 

Napriek tomu, že do občianskej spoločnosti nezaraďujeme len 

neziskové organizácie majúce formu predpísanú zákonom, ale aj inú 

a rozhodne nie malú časť spoločenského života, bude tento príspevok 

zameraný na potenciál práve týchto neziskových organizácií. Ambí-

ciou predkladaného príspevku je analyzovať ich potenciál pri znižo-

vaní korupcie vo verejnej správe na Slovensku. Za neziskové organizá-

cie považujeme občianske združenia, nadácie, neziskové organizácie 

                                                 
1 Občianska spoločnosť a neziskový sektor. [online], [cit. 8/5/2015]. Dostupné na internete: 
<http://www.tretisektor.gov.sk/obcianska-spolocnost-a-neziskovy-sektor/>. 
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poskytujúce všeobecne prospešné služby a neinvestičné fondy. Nezis-

kové organizácie musia v závislosti od právnej formy spĺňať právne 

požiadavky stanovené legislatívou Slovenskej republiky.1  

Občianska spoločnosť ako celok má v dnešnej spoločnosti dôle-

žitú a nenahraditeľnú úlohu. Jednotlivé zložky občianskej spoločnosti 

vykonávajú na základe princípu dobrovoľnosti špecifické a im vlastné 

aktivity. Vďaka tomu dokáže občianska spoločnosť zastrešiť širokú 

sféru spoločenského života. Občianska spoločnosť však predstavuje en-

titu, ktorá sa nezaobíde bez určitého impulzu. Slovami Džatkovej sa 

v rámci občianskej spoločnosti jedná o spojitosť práv garantovaných 

každému občanovi a jeho vlastnou zodpovednosťou aktívne participo-

vať na ich zachovávaní.2  

Jednou z funkcií občianskej spoločnosti je aj kontrolná funkcia, 

ktorú možno identifikovať aj v rámci vzťahu neziskových organizácií 

a činnosti orgánov verejnej správy. Právo kontroly verejnej správy 

zo strany neziskových organizácii nemožno vo vzťahu k ochrane verej-

ného záujmu v žiadnom prípade eliminovať. Potvrdiť to možno aj slo-

vami Klimovského, ktorý občiansku kontrolu považuje za inštitucio-

nálny nástroj kontroly aktivít orgánov verejnej správy. Tento druh kon-

troly je realizovaný prostredníctvom rôznych záujmových združení ob-

                                                 
1 Neziskové organizácie musia spĺňať legislatívne požiadavky stanovené príslušným zá-
konom, ktorý upravuje ich vznik a podmienky fungovania. Občianske združenia upra-
vuje zákon č. 83/1990 o združovaní občanov v znení neskorších predpisov. Nadácie 
upravuje zákon č. 34/2002 Z. z. o nadáciách a o zmene Občianskeho zákonníka v znení neskor-
ších predpisov. Organizácie poskytujúce všeobecne prospešné služby upravuje zákon č. 
213/1997 o neziskových organizáciách poskytujúcich všeobecne prospešné služby v 
znení neskorších predpisov. Neinvestičné fondy upravuje zákon č. 147/1997 o neinvestič-
ných fondoch a o doplnení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 207/1996 Z. z. v znení 
neskorších predpisov. 
2 DŽATKOVÁ, V.: Vplyv hnutia Tea Party na posilňovanie občianskeho aktivizmu. In: Politické 
vedy. Vol. 18, No. 1, 2015, s. 107 – 123. [online], [cit. 10/5/2015]. Dostupné na internete: 
<http://www.politickevedy.fpvmv.umb.sk/userfiles/file/1_2015/DZATKOVA.pdf>. 
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čanov s mimovládnym alebo neziskovým charakterom. Navyše spolu-

prácou s inštitúciami dokážu vytvoriť synergický efekt a kontrola sa 

tak v konečnom dôsledku stane efektívnejšou.1 

Korupcia predstavuje mnohodimenzionálny problém. Najčastej-

šie sa v súvislosti s korupciou kladie dôraz na právnu, ekonomickú 

a morálnu dimenziu tohto správania sa. Korupcia je protiprávnym ko-

naním, ktoré je v rozpore s platnou a účinnou legislatívou. Samozrejme 

ide aj o opomenutie zákonom vyžadovaného konania. Súdne prieťahy, 

ovplyvňovanie diskrécie správneho orgánu či urýchlenie vydania po-

trebného rozhodnutia sú len niektoré z výsledkov korupčného správa-

nia. Korupcia spôsobuje narušenie hospodárskej súťaže, disproporcie 

pri vynakladaní verejných výdavkov, predražovanie projektov. Z mo-

rálneho hľadiska korupcia spôsobuje obchádzanie základných morál-

nych zásad alebo ich ohýbanie spôsobom prospešným pre korumpujú-

ceho aj korumpovaného. V konečnom dôsledku je prejavom korupcie 

existencia aspoň jedného poškodeného. Tento nemá zo vzťahu medzi 

korumpovaným a korumpujúcim žiadnu výhodu práve naopak. V dô-

sledku tohto vzťahu sa poškodenému napríklad predĺži doba vydania 

rozhodnutia v jeho veci, správny orgán rozhodne inak ako by tomu 

bolo bez zainteresovania korumpujúceho. Ak pri identifikovaní poško-

deného, respektíve skupiny poškodených zájdeme do krajnosti možno 

uvažovať o pacientoch v zdravotníctve, neprosperujúcich regiónoch 

bez dobrej technickej infraštruktúry, ako aj o školstve bez učebníc. Ko-

rupcia nie je novým javom. Existovala v rôznych obdobiach našich de-

jín a prejavovala sa v odlišných formách. Význam korupcie nie je v čase 

nemenný. To čo považujeme za charakteristické pre korupčné správa-

nie v súčasnosti nemuselo byť rovnako vnímané v minulosti a nemusí 

                                                 
1 KLIMOVSKÝ, D.: Základy verejnej správy. Bratislava: Wolters Kluwer, 2014, s. 283. 
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tomu tak byť ani v budúcnosti. Sičáková-Beblavá a Beblavý klasifikujú ko-

rupciu z desiatich hľadísk.1 Aj to svedčí o tom, že korupcia môže exis-

tovať v našej spoločnosti v najrôznejších podobách.   

 

Súčasný stav korupcie na Slovensku 

Miera korupcie vo verejnej správe sa líši v závislosti od konkrét-

nych podmienok panujúcich v krajine. V konečnom dôsledku výskyt 

korupčného správania ovplyvňujú postoje a hodnoty ľudí, charakter 

medziľudských vzťahov,  kultúra, tradície. Toto sú však len niektoré 

dôvody, prečo je úroveň korupcie na svete v jednotlivých krajinách tak 

odlišná. Ako je však možné povedať, že niektorá krajina je pri potlačo-

vaní korupcie lepšia ako ostatné? Korupcia je veľmi ťažko merateľná. 

Vypracovať štatistiku, ktorá by zodpovedala skutočnému stavu v ab-

solútnej miere zrejme nie je možné. Mnohokrát je korupcia tak skrytá, 

že okrem korumpujúceho a korumpovaného nemá nikto iný vedomosť 

o jej uskutočnení. Aj v prípade, že ide o zjavné korupčné správanie je 

veľmi ťažké ho dokázať. Staroňová a Beblavá rovnako uvádzajú, že ko-

rupciu nie je možné exaktne zmerať pričom dodávajú, že indikátormi 

miery rozšírenia korupcie sú prieskumy verejnej mienky a štatistiky 

prípadov spojených s korupciou.2 Riešenie tejto dilemy, ktoré je celo-

svetovo uznávané je posudzovanie korupcie podľa vnímania jej vý-

skytu v spoločnosti.  

Transparency International vypracováva od roku 1995 Index vní-

mania korupcie (Corruption Perceptions Index) na základe ktorého porov-

náva jednotlivé krajiny sveta. Index je súhrnným indikátorom kombi-

nujúcim informácie týkajúcich sa korupcie z rôznych zdrojov. Pro-

                                                 
1 Bližšie pozri: SIČÁKOVÁ-BEBLAVÁ, E.; BEBLAVÝ, M.: Záujmy a ich presadzovanie a ko-
rupcia vo verejnej politike: Teoretická konceptualizácia a slovenská skúsenosť. Bratislava: Insti-
tute of Public Policy, 2009, s. 76 – 89.  
2 STAROŇOVÁ, K.; SIČÁKOVÁ-BEBLAVÁ, E.: Verejná politika a miestna samospráva: Štyri 
princípy spravovania. Bratislava: ADIN, 2006, s. 205. 
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stredníctvom medzinárodne porovnateľných ukazovateľov ponúka in-

dex možnosť komparácie úrovne vnímania korupcie vo verejnom sek-

tore v rámci sledovaných krajín.1 

 

Graf č. 1: Postavenie Slovenskej republiky v rámci Indexu vnímania korupcie 

v rokoch 1998-20142 

 
Uvedený graf znázorňuje pozíciu Slovenskej republiky v rámci 

Indexu vnímania korupcie od roku 1998 až 2014. V porovnaní s ostat-

nými krajinami na tom bolo Slovensko najlepšie v rokoch 1998 a 2005, 

konkrétne na 47. priečke. Najhoršie, až na 66. mieste sa Slovenská re-

publika umiestnila v rebríčku zostavovanom Transparency International 

v roku 2011. Podľa údajov z posledného zisťovania, bola Slovenská re-

publika v roku 2014 vo vnímaní korupcie na 54. mieste. Pre úplnosť je 

potrebné dodať výšku skóre aké bolo Slovensku pridelené. Vzhľadom 

na zmenu metodiky výpočtu v roku 2012 nie je možné tieto hodnoty 

graficky znázorniť bez toho, aby nedošlo k ich skresleniu. Do roku 2011 

                                                 
1 Corruption perceptions index. [online], [cit. 9/5/2015]. Dostupné na internete: <http://ar-
chive.transparency.org/publications/publications/other/corruption_perceptions_in-
dex_2011>. 
2 Corruption perceptions index. [online], [cit. 10/5/2015]. Dostupné na internete: 
<http://www.transparency.org/research/cpi>. 
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bola maximálna možná hodnota indexu 10,0. Od roku 2012 táto maxi-

málna hodnota stúpla na 100. Čím vyššie skóre krajina dosiahne, tým 

je prostredie v krajine menej korupčné. Pre dokreslenie však predsa len 

niekoľko čísel. Najhoršie a zároveň najnižšie skóre bolo Slovenskej re-

publike pridelené v roku 2000 konkrétne 3,5. Od roku 2004 skóre Slo-

venska nekleslo pod 4,0. Najlepšie skóre na úrovni 5,0 je Slovenskej re-

publike pridelené v roku 2008. Po zmene metodiky v roku 2012 je skóre 

Indexu vnímania korupcie 46, v roku 2013 47 a v roku 2014 rovných 50.  

Správa Európskej komisie o boji proti korupcii obsahuje okrem 

iného aj hodnotenie jednotlivých krajín EÚ. Viac ako tri štvrtiny Euro-

občanov si myslí, že korupcia je v ich krajine rozšírená. Slovenská re-

publika je na tom ešte horšie, pretože korupciu vo svojej krajine pova-

žuje za rozšírenúaž 90% Slovákov. Kým v Európe sa stalo za posledný 

rok priamym svedkom korupcie len 8% populácie, v podmienkach Slo-

venskej republiky na rovnakú otázku odpovedalo kladne 21% respon-

dentov.1 

Občianska spoločnosť pôsobí v prevažnej miere tam, kde zlyhá 

štát a trh. Tento pohľad je možné aplikovať aj na neziskové organizácie 

a boj s korupciou vo verejnej správe na Slovensku. Pri pohľade na údaje 

uvedené vyššie a zvážení výskytu korupcie vo verejnej správe prídeme 

k myšlienke, že sa niekde musela stať chyba. Spôsob myslenia schva-

ľujúci korupčné správanie ako prirodzenú súčasť života v demokratic-

kej spoločnosti je zvrátený a alibistický a ak by to bola pravda, po-

tom by nemohli existovať krajiny, kde je korupcia vytlačená na okraj 

spoločnosti a odsudzovaná z právneho aj morálneho hľadiska. Preto je 

nevyhnutné s korupciou bojovať a snažiť sa obmedziť takéto proti-

právne a nemorálne správanie v maximálnej možnej miere. 

Na Slovensku je boj s korupciou proklamovaný predovšetkým 

Vládou SR. V roku 2011 bol schválený Strategický plán boja proti korupcii 

                                                 
1 Summaries of the national chapters from the European Anti-Corruption Report. [online], 
[cit. 9/5/2015]. Dostupné na internete: < http://europa.eu/rapid/press-rele-
ase_MEMO-14-67_en.htm>. 
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v Slovenskej republike. Súčasťou tohto dokumentu je aj identifikácia ob-

lastí najviac postihnutých korupciou. Sú medzi nimi verejné obstaráva-

nie, prerozdeľovanie a čerpanie Eurofondov, justícia a prokuratúra, da-

ňová správa, zdravotníctvo a polícia.1 Aktivity a nástroje štátu zjavne 

nestačia, pretože legislatívna úprava upravujúca oblasť korupcie exis-

tuje. Trestný zákon obsahuje štyri skutkové podstaty postihujúce ko-

rupčné správanie.2 

Pri boji s korupciou na Slovensku je potrebné využiť aj iné do-

plnkové nástroje zvyšujúce efektívnosť právnych nástrojov, ktorými 

disponuje štát. Vo všeobecnej rovine je právna regulácia často prezen-

tovaná ako jediná forma regulácie správania. Argumentácia, že žiadny 

zákon porušený nebol, je medzi politikmi veľmi preferovaná. Roz-

hodne tomu tak nie je, pretože regulátorom správania je aj morálka. 

Morálka ako systém regulácie ľudského správania existovala skôr ako 

prvé zákony. Regulovala vzťahy medzi ľuďmi už v období prvopos-

polnej spoločnosti. Postupom času sa však do popredia dostali zákony 

predstavujúce právny nástroj regulácie ľudského správania. Morálka 

sa tak dostala do úzadia. V boji s korupciou však môže morálka pri sú-

časnom zapojení neziskových organizácií zohrať významnú úlohu. 

Práve preto je potrebné podrobiť korupčné správanie prísnemu hodno-

teniu a aj na základe morálnych zásad ho eliminovať v čo najväčšej 

možnej miere. V tejto súvislosti je potrebné súhlasiť s Klimovským, ktorý 

tvrdí: „že dobrovoľné zapájanie sa a neziskovosť sú dôležitými predpokladmi 

zapojenia sa do aktivít, ktoré si vyžadujú splnenie určitých morálnych krité-

rií.“3 

                                                 
1 Strategický plán boja proti korupcii v Slovenskej republike. [online], [cit. 9/5/2015]. Dostupné 
na internete: <http://www.bojprotikorupcii.vlada.gov.sk/data/files/2341_8690.pdf>. 
2 Zákon číslo 300/2005 Trestný zákon obsahuje štyri skutkové podstaty korupcie. Trest-
ným činom je teda trestný čin prijímania úplatku, trestný čin podplácania, trestný čin 
nepriamej korupcie a trestný čin volebnej korupcie.   
3 KLIMOVSKÝ, D.: Úloha tretieho sektora v demokratickej konsolidácii Slovenska. In: BOLFÍ-
KOVÁ, E. (ed.): Medzi občanom a štátom. Košice: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Koši-
ciach, 2005, s. 276. 
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Z analýz Transparency International vyplýva, že pri boji s korup-

ciou vo verejnej správe v podmienkach Slovenskej republiky súčasne 

uplatňované právne nástroje nestačia. Preto je potrebné zapojiť ďalšie 

dve systémy spoločenskej regulácie, a to občiansku spoločnosť a trh. 

Čo sa týka podnikateľského sektora reprezentovaného predovšetkým 

firmami je badateľný určitý posun smerujúci k obmedzeniu korupcie 

prostredníctvom protikorupčných stratégií a programov, ktorými sa 

firmy prezentujú smerom k verejnosti. Keďže je príspevok zameraný 

na potenciál občianskej spoločnosti, presnejšie neziskových organizá-

cií, budeme sa v jeho nasledujúcej časti venovať výlučne týmto subjek-

tom.  

 

Neziskové organizácie a boj proti korupcii 

Občianske združenia sú právnické osoby zakladané fyzickými 

osobami za účelom uspokojenia špecificky vymedzených potrieb, kto-

rých fungovanie je určované stanovami. Potenciál občianskych zdru-

žení pri potlačovaní korupcie vyplýva predovšetkým z dobrovoľnosti 

ich vzniku, následného slobodného a rozvážneho určenia priorít 

a v konečnom dôsledku v cieľavedomej a dôkladnej ceste smerujúcej 

k ich naplneniu. Dobrovoľnosť združovania a stanovovania cieľov je 

právnou normou nenanútiteľná. Práve z tohto dôvodu by mala byť 

uvedomelá snaha zmeniť súčasný nepriaznivý stav korupcie vo verej-

nej správe na Slovensku hnacím motorom šírenia myšlienky boja proti 

korupcii. Register občianskych združení vedie Ministerstvo vnútra Slo-

venskej republiky. Podľa údajov z registra má boj s korupciou ako 

svoju ťažiskovú oblasť vymedzenú len minimum občianskych zdru-

žení. V registri sú aktuálne evidované štyri občianske združenia majúce 

vo svojom názve slovo korupcia, čím jednoznačne proklamujú svoje za-

meranie. Ide o občianske združenia Proti korupcii, Občania proti korupcii, 

Odvahou proti korupcii a plytvaniu a Spolok na ochranu poškodených občanov 

korupciou a bezprávnym konaním. Tieto občianske združenia boli s vý-

nimkou posledne menovaného založené v posledných troch rokoch. 
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Nadácie sú významnou zložkou neziskových organizácií. Disponujú 

prostriedkami, ktoré sú využívané na stanovený účel. Viaceré nadácie 

podporujú v rámci svojich aktivít transparentnosť a boj s korupciou. 

Nadácie predsa len disponujú väčším množstvom prostriedkov a do-

kážu podporiť aktivity občianskych združení, ktoré by bez potrebných 

finančných prostriedkov upadli do zabudnutia. S cieľom zníženia ko-

rupcie vznikajú aj úzko špecializované nadácie venujúce sa priamo 

tejto problematike. V podmienkach Slovenskej republiky však reálne 

možno hovoriť len o jednej a tou je Nadácia Zastavme korupciu, ktorá bola 

zaregistrovaná v roku 2012. V posledných rokoch je teda z pohľadu ob-

čianskej spoločnosti badateľná iniciatíva reflektujúca nesúhlas s mierou 

korupcie v Slovenskej republike. Dôkazom sú špecializované nezis-

kové organizácie sústreďujúce sa na tento problém. Tieto neziskové or-

ganizácie môžu vykonávať svoju činnosť samostatne prostredníctvom 

najrôznejších aktivít. Oveľa efektívnejšia a účelnejšia by bola ich cieľa-

vedomá vzájomná spolupráca. Ideálna by však bola priama spolupráca 

s konkrétnymi organizáciami verejnej správy, ako aj súkromného sek-

tora.  

 

Potenciálne nástroje neziskových organizácii v boji s korupciou 

Základnou možnosťou a nástrojom, ktorý by mali neziskové or-

ganizácie využívať je informovanie. Pri boji s korupciou možno hovoriť 

až o nutnosti využívania informačných nástrojov. Pomocou šírenia 

pravdivých a správnych informácií sa spoločnosť dozvie o negatívnych 

dôsledkoch, ktoré so sebou korupcia prináša. Súčasný nezastaviteľný 

technologický pokrok umožňuje šíriť idey, myšlienky a informácie s ta-

kou ľahkosťou ako nikdy predtým. Zámerom poskytovania informácií 

prostredníctvom internetových stránok, spotov, blogov, ale aj sociál-

nych sietí je podnecovanie diskusie naprieč celou spoločnosťou. Nezis-

kové organizácie by nemali mať strach hodnotiť jednotlivé organizácie 

verejnej správy. Samozrejme takéto hodnotenie musí byť zostavené 

na základe vopred známych objektívnych kritérií. Následné zostavenie 
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rebríčku môže mať pozitívny motivačný vplyv na tie organizácie verej-

nej správy, ktoré nedosiahnu dobré umiestnenie. Príklad si je možné 

zobrať napríklad z Health Policy Institute, ktorý hodnotí pôrodnice. 

Takéto aktivity neziskových organizácii však vyžadujú pozornosť 

a veľkú mieru iniciatívy od prijímateľa informácie. Človek 21. storočia 

je zahltený množstvom informácií, ktoré na neho doslova útočia 

zo všetkých strán. Požiadavky na vyfiltrovanie dôležitých a dôvery-

hodných informácií narastajú a orientovať sa v spleti informácií je čoraz 

náročnejšie. Očakávať dosiahnutie alebo aspoň priblíženie sa k cieľu 

obmedzenia korupcie v maximálne možnej miere, je pri zapojení 

len týchto nástrojov ilúziou.  

Využitie interakčných nástrojov je nevyhnutným doplnkom 

k poskytovaniu informácií. Príprava a usporadúvanie seminárov, 

workshopov, verejných diskusií a konferencií umožňujú konfrontáciu 

názorov širokej verejnosti a odborníkov venujúcich sa problematike ko-

rupcie. Oproti poskytovaniu informácií je možné využiť túto skupinu 

nástrojov oveľa užšie na špecifickú skupinu ľudí a konkrétnu oblasť. 

Ide napríklad o výchovu a vzdelávanie v antikorupčnom správaní sa 

na základných a stredných školách s cieľom zabrániť mladým generá-

ciám bezstarostné prispôsobenie sa fungujúcim korupčným mechaniz-

mom. Vzdelávacie semináre a školenia pre zamestnancov problémo-

vých oblastí verejnej správy vymedzených v Strategickom pláne boja 

proti korupcii v Slovenskej republike. V tomto prípade možno využiť 

demonštrovanie žiaducich a správnych reakcií zamestnancov prostred-

níctvom modelovania situácií vyskytujúcich sa pri korupčnom sprá-

vaní alebo prípadových štúdií.  

V záujme občianskych združení, ktoré si stanovili za cieľ bojovať 

s korupciou na Slovensku je odhaľovanie prípadov korupcie. Kon-

trolné orgány vykonávajú kontrolu činnosti orgánov verejnej správy 

preto, že im to vyplýva ako povinnosť zo zákona. Podnety však môžu 

podávať aj občania. Keďže svoju kontrolnú činnosť nezameriavajú vý-
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lučne na problém korupcie je logické, že sa tejto oblasti nemôžu veno-

vať naplno. Práve tu sa naskytá možnosť produktívnej spolupráce s ob-

čianskymi združeniami. Tie môžu napomôcť pri odhaľovaní prípadov 

korupčného správania. Hĺbkovým preskúmavaním konkrétnych prí-

padov môžu prispieť k odhaleniu aj tých najmenej rozoznateľných pre-

pojení, čo sa neraz potvrdilo pri väčších a menších kauzách. Príkladom 

je napríklad aktivita Aliancie Fair-Play pri odhaľovaní súvislostí v kauze 

Váhostav. Prostredníctvom dobrovoľníckej činnosti a kapacít občian-

skych združení je napríklad možné aj podrobnejšie preskúmavanie 

voľne dostupných informácií, dokumentov či zmlúv, ktoré sú povinne 

zverejňované orgánmi verejnej správy na Slovensku.  

Uvedené potenciálne nástroje občianskej spoločnosti nie sú tak 

formalizované ako je to v prípade právnych nástrojov. Dobrá myš-

lienka je v prípade občianskej spoločnosti zrealizovateľná v oveľa krat-

šom čase. Reakcia zo strany štátu je v niektorých prípadoch veľmi po-

malá a neefektívna, nehovoriac o samotnej politickej vôli bojovať s ko-

rupciou. 

 

Záver 

Korupcia je negatívnym sprievodným javom, ktorý je v rôznej 

miere rozšírený v demokratických spoločnostiach. Mieru výskytu ko-

rupcie v jednotlivých krajinách je veľmi ťažké exaktne zmerať. Napriek 

tomu ide o jav, ktorý je potrebné obmedziť v maximálnej možnej miere. 

V prípade, že pri boji s korupciou nestačia nástroje, ktorými disponuje 

štát je potrebné zapojiť aj iné zložky spoločnosti. Pri boji s korupciou 

majú vysoký potenciál subjekty patriace do občianskej spoločnosti. 

V podmienkach Slovenskej republiky sa síce v obmedzenej miere 

ale predsa len vyskytujú špecializované neziskové organizácie zame-

riavajúce sa na oblasť boja proti korupcii. Široký diapazón nástrojov, 

ktorými tieto zložky občianskej spoločnosti disponujú nie je až tak for-

malizovaný ako je tomu napríklad pri právnych nástrojoch, ktorými 

disponuje štát. Vyznačujú sa vysokou mierou flexibility, promptnosťou 
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a čo je najdôležitejšie schopnosťou aktivizácie obyvateľstva. Práve 

v tom tkvie potenciál občianskej spoločnosti. Dobrovoľnosť, na ktorej 

je založená pomáha vzbudzovať vyššiu mieru morálneho odsúdenia 

korupčného správania, ako je tomu pri samostatnom pôsobení donu-

covacích prostriedkov štátu.  
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Bariéry politickej participácie – volebný cenzus 
a jeho historický kontext v slovenských podmienkach1 

 
Jakub Bardovič 

 

The aim of an article is to characterize the barriers of the political participation, especially 

voting participation, with regard to legislative limits. The definitions of legislatives barriers 

are based on historical experience of Slovak population by focusing on election law in Hun-

gary since 1848, the First Czechoslovak Republic, the Slovak state, the Czechoslovakia after 

the World War Two and independent Slovak republic after 1993. The article also refers 

to electoral qualifications and their forms nowadays, which are accepted by democratic the-

ory. There are identified and characterized 16 electoral qualifications. 

 

Úvod 

Participácia občanov na spoločenskom rozhodovaní je nevy-

hnutným predpokladom každej demokratickej spoločnosti2. Z tohto 

dôvodu je jej výskum dôležitou súčasťou viacerých vedných odborov, 

                                                 
1 Táto štúdia bola pripravená ako súčasť riešenia projektu VVGS-2014-214 Volebný cenzus 
v 21. storočí. 
2 Participácia je napriek svojej dôležitosti pre fungovanie demokratickej spoločnosti váž-
nym problémom, z dôvodu klesajúceho záujmu občanov o politické dianie. Jedným 
z faktorov spôsobujúcich túto situáciu sú deformity v kvalite demokratického prostredie. 
Uvedené deformity je možné charakterizovať ako „chorobné javy, ktoré pochádzajú primárne 
z prostredia nadnárodného kapitálu a nadnárodných politických a ekonomických organizácií, ktoré 
majú najväčší vplyv na formovanie pravidiel a procesov globálnej ekonomiky a politiky.“ Bližšie 
k tejto problematike pozri: GBÚROVÁ, M.: K problematike deformít v súčasnej demokracii 
(slovenský príklad). In: DOBIAŠ, D.; EŠTOK, G.; ONUFRÁK, A.; BZDILOVÁ, R. (eds.): Slo-
boda – rovnosť- poriadok. Kam kráčaš demokracia. Košice: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika 
v Košiciach, 2012, s. 8. V dôsledku pôsobenia týchto síl sa môže „moc jednotlivca 
a ľudu...postupne premeniť na tragickú bezmocnosť voči moci svojich ekonomických a politických 
reprezentantov...“ Bližšie pozri: DOBIAŠ, D.: Je po voľbách, zvyknite si! (Kam kráčaš, demokra-
cia?). In: DOBIAŠ, D.; EŠTOK, G.; BZDILOVÁ, R. (eds.): Voľby 2012. Kam kráčaš demokracia. 
Košice: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, 2013, s. 10. 
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vrátane politológie. Najčastejšie sa prejavuje v podobe volenia zástup-

cov do vybraných zastupiteľských orgánov1. V súvislosti s touto prob-

lematikou vyvstáva niekoľko zásadných otázok, no tento príspevok sa 

zameria len na jednu z nich: Prečo niektorí občania participujú a niektorí 

nie? Jeho cieľom je preto charakterizovať bariéry politickej participácie 

na úrovni volieb s ohľadom na legislatívne podmienky. Pri ich defino-

vaní pritom vychádza primárne z právnych predpisov platných v jed-

notlivých obdobiach slovenskej histórie, konkrétne v Uhorsku, prvej 

Československej republike, Slovenskom štáte a povojnovom Českoslo-

vensku, ktoré sú následne doplnené o demokratickou praxou akcepto-

vané podoby obmedzenia volebného práva v súčasnej Slovenskej re-

publike. Práca nesumarizuje bariéry v jednotlivých obdobiach, ale za-

chytáva ich existenciu a poukazuje na vybrané aspekty. 

Pre potreby príspevku budú bariéry politickej participácie2 chá-

pané ako súbor obmedzení, ktoré priamo alebo nepriamo zapríčiňujú 

to, že sa jednotlivec nezapája do rozhodovacích procesov spoločnosti. 

Je možné ich rozdeliť na legislatívne a nelegislatívne. Nelegislatívne 

bariéry nie sú ustanovené v podobe zákonov, nariadení, či vyhlášok. 

Vychádzajú z podoby spoločnosti, prostredia, v ktorom jednotlivec 

žije, z vlastností jednotlivca, či samotných politických aktivít, ktoré by 

                                                 
1 Volebná participácie je len jednou v možností ako sa môžu občania angažovať v politike 
a ovplyvňovať tak rozhodovacie procesy spoločnosti. Veľmi častým nástrojom participá-
cie je účasť na referende, jeden z prejavov priamej demokracie, podpisovanie petície, 
účasť na mítingoch, demonštráciách, či vyjadrovanie názorov na internete. Menej častým 
sú aktivity spojené s členstvom v organizáciách, konkrétne v politických stranách alebo 
občianskych združeniach. Za špecifický druh možno považovať politický konzumizmu, 
ktorý sa zaradil do výskumu len v posledných rokoch.  
2 O bariérach volebnej účasti a možnostiach ich odstránenie hovorí aj G. Eštok. Za zásadné 
problémy označil chápanie politiky zo strany občanov ako „pánske huncúdstvo“, existen-
ciu partokracie, problematiku informovanosti občanov, dobrovoľnú účasť, nejednotnú 
legislatívu a aktuálny volebný systém. Bližšie pozri: EŠTOK, G.: Problematika volieb v kon-
texte sekundárneho analfabetizmu. In: GLOSÍKOVÁ, M.; GERMUŠKA, E.: Výsledky výskumu. 
Zborník príspevkov z medzinárodnej konferencie doktorandov. Prešov: Inštitút Politológie, Fi-
lozofická fakulta Prešovskej univerzity v Prešove, 2010, s. 36 – 39. 
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mali byť vykonané. Legislatívne bariéry sú postavené na platnej legis-

latíve toho-ktorého štátu. Ich hlavnou charakteristikou je určovanie 

podmienok výkonu volebného práva, či možnosti združovať1 sa 

a zhromažďovať.  

Legislatívne bariéry politickej participácie 

Volebné právo súvisí s možnosťou zúčastniť sa volieb. Tie pred-

stavujú inštitút, prostredníctvom ktorého sa legitimizuje moc v štáte2, 

pričom sa pod týmto pojmom rozumie „súbor všetkých pravidiel, ktoré re-

gulujú volebné vzťahy“3. Podľa M. Gbúrovej „umožňujú v každej demokra-

tickej spoločnosti legálne súperenie medzi politickými subjektmi s cieľom oslo-

viť čo najväčší počet voličov, získať ich hlasy a následne, v prípade úspechu, 

získať na presne vymedzenú dobu podiel na moci. Týmto voľby zabezpečujú 

striedanie politických subjektov pri moci a zabraňujú jej uzurpácii a koncen-

trácii v rukách jedného subjektu na dlhšiu dobu.“4 Ich dôležitými kritériami 

sú v súčasnosti: pravidelnosť (nemajú sa konať veľmi často, ale takisto 

tu nemajú byť veľké časové odstupy), jasne stanovené podmienky 

umožňujúce konkurenciu kandidátov, resp. politických subjektov, taj-

nosť (jeden z garantov slobodného vyjadrenia vôle) a zahrnutie kaž-

dého dospelého občana po dosiahnutí príslušného veku, v prípadne 

nižších úrovni (v slovenských podmienkach vo VÚC, mestách a ob-

ciach – v prípade Košíc a Bratislavy v mestských častiach) obyvateľa 

s trvalým pobytom v danej samosprávnej jednotke disponujúcim hla-

som s rovnakou váhou ako má ktorýkoľvek iný volič. Pravidlá volieb 

                                                 
1 Autor článku sa problematike bariér spojených s právom združovať sa venoval v minu-
losti. Bližšie pozri: BARDOVIČ, J.: Vybrané formy občianskej participácie na Slovensku. In: 
INTERPOLIS ´13. Zborník vedeckých prác. Banská Bystrica: Belianum, 2013. 
2 Funkcia legitimizácie moci nie je nevyhnutne spojená len s demokratickými systémami. 
Dôležitú úlohu zohráva aj v tých nedemokratických. Rozdiel je však v samotnom prie-
behu volieb a v spracovávaní výsledkov, pričom ich hlavným znakom je snaha vytvoriť 
dojem demokratickosti, ktorý však s demokratickými princípmi nemá nič spoločné.  
3 LIĎÁK, J. (a kol.): Politické systémy. Bratislava: Ekonóm, 2009, s. 14 – 15. 
4 GBÚROVÁ, M.; SURMÁNEK, Š.; DUDINSKÁ, I.: Politológia (vybrané kapitoly). Prešov: 
Slovacontact, 2003, s. 119. 
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sú v jednotlivých štátoch upravované buď priamo v ústave, resp. prí-

slušným volebným zákonom. 

V súvislosti s problematikou volieb vyvstávajú zásadné otázky, 

ktoré boli nedávno otvorené odbornou, ale i laickou verejnosťou aj ako 

dôsledok médiami prezentovanej neschopnosti jedného zo zvolených 

kandidátov na starostu prečítať starostovský sľub1: Kto by mal mať právo 

vyberať si svojich zástupcov, a kto by mal mať právo byť volený za zástupcu 

občanov?  

Rozsah volebného práva, aktívneho aj pasívneho, sa menil po-

stupným vývojom spoločnosti2. Prvé výraznejšie rozšírenie sa uskutoč-

nilo vo Francúzsku v roku 1789, kedy sa prvýkrát uplatnilo všeobecné 

volebné právo, samozrejme, v obmedzenej podobe. V krátkom čase sa 

myšlienky Veľkej francúzskej revolúcie rozšírili za jeho hranice. Spo-

ločným znakom volebného práva ostala v tomto období výrazná obme-

dzenosť, keďže ním nedisponovali ženy, černosi ale i ďalšie skupiny 

obyvateľstva v závislosti od toho-ktorého štátu. V slovenských pod-

mienkach je možné označiť vývoj volebného práva za pomerne kom-

plikovaný aj z toho dôvodu, že toto územie spadalo pred rokom 1918 

do štátneho útvaru, v ktorom boli akékoľvek ambície nemaďarských 

národov o presadenie svojich národno-politických záujmov potláčané 

v snahe zachovať prevahu maďarského obyvateľstva. Prvýkrát možno 

                                                 
1 Bližšie k tejto téme pozri: Starosta Richnavy mal problém prečítať sľub. [online], 
[cit. 25/7/2015]. Dostupné na internete: <http://spisskanovaves.kor-
zar.sme.sk/c/5706263/starosta-richnavy-mal-problem-precitat-slub.html>. Rovnako 
o tom informovali bulvárne média ako cas.sk, pluska.sk a topky.sk.  
2 Vyčleňovanie konkrétnych skupín obyvateľstva sa veľakrát opieralo z veľkej časti 
o predpoklad jeho nekompetentnosti. Tá im mala znemožniť rozhodovanie pri závaž-
ných otázkach celospoločenského významu. Napriek zavedeniu všeobecného volebného 
práva, nie je možného hovoriť, že by sa tieto myšlienky zo spoločnosti úplne vytratili. 
Výrazne sa prejavujú v súvislosti s nástrojmi politickej participácie, ktoré je možné zara-
diť k prejavom priamej demokracie. Bližšie k tejto problematike pozri: BZDILOVÁ, R.: 
Námietky voči priamej demokracii. In: DOBIAŠ, D.; EŠTOK, G.; HREHOVÁ, M. (eds.): Poli-
tika v kultúre, kultúra v politike. Košice: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, 2014, 
s. 207 – 218.  
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na slovenskom území hovoriť o všeobecnom volebnom práve 

až v roku 19201. Prijaté zákony umožnili hlasovať aj ženám. 

Literatúra špecializujúca sa na problematiku volebného cenzu 

nie je v slovenských podmienkach veľmi obsiahla. Tejto téme sa venujú 

autori len ojedinele, pričom ich záujem je skôr zameraný na samotné 

voľby. Cenzy sú tak často zahrnuté do výskumu tohto širšieho tematic-

kého okruhu. Následkom toho je veľakrát absentujúca snaha o defino-

vanie tohto javu. K. Žaloudek ho charakterizuje ako „súbor podmienok, 

pre nadobudnutie určitých občianskych práv“2. Príspevok pracuje s po-

jmom volebný cenzus, ktorý je tu chápaný ako súhrn prevažne legisla-

tívnych podmienok, prostredníctvom ktorých sa obmedzuje prístup 

k volebnému právu vybraným skupinám obyvateľstva. Je možné roz-

líšiť3: majetkový cenzus, daňový cenzus, cenzus viery, vzdelanostný 

cenzus, cenzus pohlavia, jazykový cenzus, cenzus pôvodu, cenzus ná-

rodnosti, cenzus pre príslušníkov ozbrojených síl a vo výkone povinnej 

vojenskej službe, cenzus politickej príslušnosti, cenzus konania, cenzus 

právnej spôsobilosti, vekový cenzus, cenzus pobytu, cenzus občianstva 

a cenzus výkonu funkcie.  

O. Krejčí považuje za zlučiteľné s demokratickou praxou len cen-

zus občianstva a pobytu, vekový cenzus, cenzus právnej spôsobilosti 

a cenzus konania4. Okrem toho je bežnou súčasťou volebných zákonov 

demokratických štátov aj cenzus výkonu funkcie. 

                                                 
1 Zákonom uzákoňujúcim všeobecné volebné právo vo voľbách do parlamentu ešte pred-
chádzal zákon o voľbách do obecných zastupiteľstiev, ktorý reálne ako prvý zaviedol na 
najnižšej úrovni túto prax. 
2 ŽALOUDEK, K.: Encyklopedie politiky. Praha: Libri, 2004, s. 49. 
3 Volebné právo môže byť odopreté rovnako aj skupinám obyvateľstva na základe rasy 
/farby pleti. V takom prípade je možné hovoriť o rasovom cenze. V slovenských pod-
mienkach nebolo toto obmedzenie ako v iných častiach sveta. V minulosti išlo prevažne 
o zamedzenie prístupu k volebnému právu černošskému obyvateľstvu. V USA bolo 
z právneho poriadku definitívne odstránené až v roku 1964 a v Juhoafrickej republike 
pred 21 rokmi, v 1994. Bližšie pozri: KREJČÍ, O.: Kniha o volbách. Praha: Victoria Publis-
hing, 1994, s. 50, 315. 
4 KREJČÍ, O.: Kniha o volbách. Praha: Victoria Publishing, 1994, s. 56 – 58. 
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Vekový cenzus určuje minimálny vek potrebný pre získanie vo-

lebného práva. V slovenských podmienkach sa jeho výška postupne 

menila. Volebný zákon z roku 1848 zavádzal vekovú hranicu pre ak-

tívne volebné právo vo výške 20 rokov a pre pasívne 24 rokov1. 

K zmene došlo v roku 1913, kedy sa navýšila na 24, resp. 30 rokov v zá-

vislosti od dosiahnutého vzdelania. 30 rokov sa vyžadovalo aj v prí-

pade ak chcel občan kandidovať2. V prvej Československej republike 

bol dvojkomorový parlament volený občanmi od 21 (Poslanecká sne-

movňa), resp. 26 rokov (Senát). Kandidovať bolo umožnené občanom 

vo veku 30, resp. 40 rokov3. Úroveň 21 a 30 rokov4 bola ponechaná 

aj v Slovenskom štáte5. Jej zníženie sa zrealizovalo v roku 1946 po ob-

novení spoločného štátu Čechov a Slovákov. Poslancov parlamentu si 

mohli voliť 18 roční občania a kandidovať sa mohlo od dosiahnutia 

21. roku života6. Vekový cenzus na úrovni 18 rokov je uplatnený 

                                                 
1 CAMBEL, S. (a kol.): Dejiny Slovenska III. (od roku 1848 do konca 19. storočia). Bratislava: 
Veda Vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied, 1992, s. 23. 
2 POTEMRA, M.: Boj za všeobecné volebné právo v Uhorsku v politike slovenskej buržoázie v ro-
koch 1910-1918. In: Historické štúdie. 22/1978, s. 152, 154. 
3  Zákon ze dne 29. února 1920, kterým se uvozuje Ústavní listina Československé republiky. 
§8 – 15. [online], [cit. 24/7/2015]. Dostupné na internete: 
<http://www.psp.cz/docs/texts/constitution_1920.html>; Zákon ze dne 29. února 1920, 
kterým vydává se řád volení do poslanecké sněmovny. Hl. 1, Čl. III, §1 – 6. [online], [cit. 
24/7/2015]. Dostupné na internete: <http://www.epravo.cz/vyhledavani-
aspi/?Id=1704&Section=1&IdPara=1&ParaC=2>; Zákonze dne 29. února 1920 o složení a 
pravomoci senátu. §1 – 4. [online], [cit. 24/7/2015]. Dostupné na internete: 
<http://www.epravo.cz/vyhledavani-aspi/?Id=1705&Section=1&IdPara=1&Pa-
raC=2>. 
4 V Slovenskom štáte bol parlament jednokomorový. 
5 Ústavný zákon zo dňa 21. júla 1939 o ústave Slovenskej republiky. [online], [cit. 24/7/2015]. 
Dostupné na internete: <http://www.upn.gov.sk/data/pdf/ustava1939.pdf>. 
6 Ústavný zákon č. 150/1948 Sb. Ústava Československej republiky. Čl. 4. [online], 
[cit. 24/7/2015]. Dostupné na internete: <http://www.beck-online.cz/bo/chapterview-
document.seam?documentId=onrf6mjzgq4f6mjvgawta>; Zákon č. 75/1948 Sb. o volbách do 
Národního shromáždění. §10 – 16, §55. [online], [cit. 24/7/2015]. Dostupné na internete: 
<http://www.beck-online.cz/bo/chapterview-document.seam?documen-
tId=onrf6mjzgq4f6nzvfuzq>. 
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aj v súčasnosti na Slovensku vo všetkých druhoch volieb1. Pre pasívne 

volebné právo nie je stanovená jednotná hranica a líši sa v závislosti 

od funkcie. Najvyšší vekový cenzus je v prípade kandidatúry na post 

prezidenta SR, 40 rokov2, následne na starostov a predsedov VÚC, 

25 rokov a na poslancov NR SR, 21 rokov. Kandidovať do zastupiteľ-

stiev na úrovni VÚC, obcí a miest môžu už 18 roční3.  

Cenzus občianstva hovorí o potrebe štátneho občianstva prísluš-

ného štátu na to, aby mohol jednotlivec získať volebné právo. Na Slo-

vensku je definovaný v prípade volieb poslancov NR SR a prezidenta 

SR. Vzťahuje sa na aktívne aj pasívne volebné právo. Pri voľbách do or-

gánov samosprávnych krajov, miest a obcí je umožnené voliť a byť vo-

lený aj cudzincom bez občianstva.4 V tomto prípade je ale vyžadovaná 

podmienka trvalého pobytu v obci spadajúcej do požadovanej oblasti. 

To znamená, že je možné hovoriť o cenze pobytu a nie občianstva. V pr-

                                                 
1 Predpis č. 180/2014 Z. z. Zákon o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov. Čl. 1, §3. [online], [cit. 24/7/2015]. Dostupné na internete: 
<http://www.zakonypreludi.sk/zz/2014-180>. 
2 Predpis č. 460/1992 Zb. Ústava Slovenskej republiky. Čl. 103. [online], [cit. 24/7/2015]. Do-
stupné na internete: <http://www.zakonypreludi.sk/zz/1992-460#f5283879>. 
3 Predpis č. 180/2014 Z. z. Zákon o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov. §43, 133, 132, 164, 165. [online], [cit. 24/7/2015]. Dostupné na inter-
nete: <http://www.zakonypreludi.sk/zz/2014-180>. 
4 Predpis č. 180/2014 Z. z. Zákon o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov. [online], [cit. 24/7/2015]. Dostupné na internete: <http://www.zako-
nypreludi.sk/zz/2014-180>. 
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vej Československej republike bol zavedený súbeh oboch cenzov – ob-

čianstva a pobytu1. Toto obmedzenie sa opätovne zaviedlo aj v povoj-

novom Československu2. Prítomné bolo aj vo volebných zákonoch plat-

ných v Uhorsku. 

Cenzus právnej spôsobilosti zavádza obmedzenie volebného 

práva pre osoby označené súdom za nesvojprávne. Na Slovensku je prí-

tomný vo všetkých voľbách. Zákonodarca ho zakomponoval rovnako 

do právnych poriadkov prvej Československej republiky i povojno-

vého Československa. Nesvojprávny nemohol voliť ani v Uhorsku 

na základe volebných zákonov z roku 1948, 1973 a 1913. 

Rovnako je v demokraciách akceptovaným aj cenzus konania, 

ktorý zamedzuje prístup k volebnému právu osobám odsúdeným 

za trestný čin, resp. väzňom. V prípade Slovenska súvisí s „výkonom 

trestu odňatia slobody uloženom za spáchanie obzvlášť závažného zločinu“3. 

Závažnosť konania pre pozbavenie volebného práva sa v jednotlivých 

právnych poriadkoch odlišuje. Bol súčasťou všetkých volebných záko-

nov prijatých na území dnešného Slovenska. Výrazne sa využíval po-

čas existencie Uhorska, kde boli napríklad pozbavení pasívneho voleb-

ného práva tí, ktorých odsúdili za poburovanie, čo bolo v praxi namie-

rené na predstaviteľov nemaďarských národov bojujúcich za svoje 

                                                 
1 Zákon ze dne 29. února 1920, kterým vydává se řád volení do poslanecké sněmovny. Hl. 1, Čl. III, 
§1. [online], [cit. 24/7/2015]. Dostupné na internete: <http://www.epravo.cz/vyhleda-
vani-aspi/?Id=1704&Section=1&IdPara=1&ParaC=2>; Zákonze dne 29. února 1920 o slo-
žení a pravomoci senátu. §3. [online], [cit. 24/7/2015]. Dostupné na internete: 
<http://www.epravo.cz/vyhledavani-aspi/?Id=1705&Section=1&IdPara=1&Pa-
raC=2>. 
2 Zákon č. 28/1946 Sb. O stálych seznamech voličských. [online], [cit. 24/7/2015]. Dostupné 
na internete: < http://www.epravo.cz/vyhledavani-aspi/?Id=12800&Section=1&Id-
Para=1&ParaC=2>. 
3 Predpis č. 180/2014 Z. z. Zákon o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov. Čl. 1, §4. [online], [cit. 24/7/2015]. Dostupné na internete: 
<http://www.zakonypreludi.sk/zz/2014-180>.  
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práva1. Okrem toho sa uplatňoval aj v povojnovom Československu, 

kde sa rozšíril zoznam konaní, resp. treťou stranou deklarovaných ko-

naní namierených proti kolaborantom, zradcom, ale aj tým, čo ohrozo-

vali ľudovodemokratický poriadok republiky2. 

Nasledujúce 2 cenzy (cenzus politickej príslušnosti a cenzus vý-

konu funkcie) sú tolerované (zámerne nie je uvedené akceptované) de-

mokratickou praxou, a to i napriek tomu, že je možné ich považovať 

do istej miery za deformanty demokratického procesu rozhodovania. 

Prvý uvedený, cenzus politickej príslušnosti, viaže volebné 

právo na členstvo v politickej strane, resp. na podmienku umiestnenia 

jednotlivca na jej kandidátnu listinu. Takéto obmedzenie zaviedol ex-

plicitne zákon č. 27/1957 Sb., ktorý podmieňoval pasívne volebné 

právo kandidovaním na kandidátnej listine Národnej fronty3. Silnú po-

zíciu politických strán (samozrejme, už v demokratickej podobe s exis-

tenciou plurality názorov) zachoval zákonodarca aj po roku 1993 zave-

dením pomerného volebného systému, jedného z hlavných predpokla-

dov existencie tohto obmedzenia. Vo voľbách do NR SR je pasívne vo-

lebné právo možné uplatniť len prostredníctvom určitej formy spolu-

práce s niektorou z nich. Vychádza to z § 50 zákona č. 180/2014 Z. z., 

podľa ktorého „môže podať kandidátnu listinu politická strana registrovaná 

                                                 
1 Jednotlivé obmedzenia volebného práva v zákone z roku 1913 sú zostavené na základe: 
POTEMRA, M.: Boj za všeobecné volebné právo v Uhorsku v politike slovenskej buržoázie v ro-
koch 1910-1918. In: Historické štúdie. 22/1978, s. 152 – 155. 
2 Ústavný zákon č. 150/1948 Sb. Ústava Československej republiky. Čl. 4. [online], 
[cit. 24/7/2015]. Dostupné na internete: <http://www.beck-online.cz/bo/chapterview-
document.seam?documentId=onrf6mjzgq4f6mjvgawta>; Zákon č. 75/1948 Sb. o volbách do 
Národního shromáždění. §10 – 16, §55. [online], [cit. 24/7/2015]. Dostupné na internete: 
<http://www.beck-online.cz/bo/chapterview-document.seam?documen-
tId=onrf6mjzgq4f6nzvfuzq>. 
3 27. zákon ze dne 26. května 1954 o volbách do Národního shromáždění. §21, 22. [online], 
[cit. 24/7/2015]. Dostupné na internete: <http://www.beck-online.cz/bo/chapterview-
document.seam?documentId=onrf6mjzgu2f6mrxfuzq>. 
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podľa osobitného predpisu“1. Táto skutočnosť obmedzuje kandidatúru ne-

závislým kandidátom mimo rámca týchto subjektov.  

Demokratická prax takisto akceptuje cenzus výkonu funkcie. 

Jeho podstatou je, že obmedzuje volebné právo na základe toho, že jed-

notlivec aktuálne vykonáva, resp. vykonával nejakú funkciu. Môže 

mať dve podoby s odlišnými dôsledkami pre fungovanie demokracie. 

Za problematické sa dá považovať to, že slovenská legislatíva v súčas-

nosti neumožňuje kandidovať slovenskému občanovi na post prezi-

denta SR tretíkrát po sebe2, čím mu je v danom prípade odobraté pa-

sívne volebné právo. Uvedené obmedzenie bolo prítomné vo voľbách 

hlavy štátu aj v minulosti – v prvej Československej republike, v Slo-

venskom štáte ale aj v povojnovom Československu. Táto situácia de-

formuje podmienky výkonu volebného práva, keďže ho odoberá osobe 

bez toho, aby sa v jej prípade zmenili predpoklady na výkon konkrétnej 

funkcie a súčasne tu nedochádza k súbehu niekoľkých mandátov, ktoré 

by mohli narušiť delenie moci, resp. spôsobiť zneužitie moci v štáte, 

čo predstavuje druhu podobu tohto cenzu postaveného na nezlučiteľ-

nosti výkonu niektorých funkcií. Obmedzenie výkonu niektorých 

funkcií súčasne (hlavne z rôznych zložiek moci), je v demokratickej 

spoločnosti dôležitou podmienkou. Z tohto dôvodu je aplikovaný 

vo všetkých typoch volieb realizovaných na Slovensku. 

Majetkový cenzus je spojený s podmienkou vlastníctva pôdy, 

budov a pod. V Uhorsku bol zavedený, napriek deklarovanému zria-

deniu ľudového zhromaždenia, pomerne prísny majetkový cenzus. 

Jeho uzákonenie malo ponechať volebné právo tým skupinám obyva-

                                                 
1 Predpis č. 180/2014 Z. z. Zákon o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov. § 50. [online], [cit. 24/7/2015]. Dostupné na internete: 
<http://www.zakonypreludi.sk/zz/2014-180>.  
2 Ústava SR uvádza: „Tá istá osoba môže byť zvolená za prezidenta najviac v dvoch po sebe 
nasledujúcich obdobiach.“ Bližšie pozri: Predpis č. 460/1992 Zb. Ústava Slovenskej republiky. 
Čl. 103 (2). [online], [cit. 24/7/2015]. Dostupné na internete: <http://www.zakonypre-
ludi.sk/zz/1992-460#f5283879>. 
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teľstva, ktoré mohli rozhodovať aj v minulosti, teda prevažne maďar-

skému obyvateľstvu a stavom. Zákon č. 5/1848 zavádzal povinnosť 

vlastniť dom alebo pôdu v slobodných kráľovských mestách v hodnote 

300 zlatých, resp. určil minimálny príjem na úrovni 100 zlatých. Roľníci 

museli vlastniť aspoň ¼ usadlosti1 a pod. Majetkový cenzus bol pone-

chaný v upravenej podobe aj  v reformovaných volebných zákonoch 

z rokov 1784 a 1913. 

Pri daňovom cenze je volebné právo naviazané na výšku odvá-

dzaných daní. V Uhorsku bol bežnou súčasťou volebných zákonov 

a priamo súviselo s majetkom jednotlivcov. Zákon č. 33/1874 zavádzal 

v municipiálnych mestách a mestách s magistrátom volebné právo 

pre tých, ktorí vlastnili dom s 3 izbami a odvádzali za neho daň, 

resp. vlastnili pôdu, z ktorej ročná daň presahovala sumu 16 zlatých. 

Okrem toho boli zavedené 2 daňové triedy na úrovni 100 a 700 zlatých 

ročného príjmu2. 

Cenzus viery zamedzuje prístup k volebnému právu na základe 

príslušnosti k určitej cirkvi. V Uhorsku bola táto povinnosť pre aktívne 

a pasívne volebné právo zavedená volebným zákonom č. 5/1848. Vyža-

dovalo sa členstvo v štátom uznanej cirkvi3. 

                                                 
1 Obmedzenia volebného práva vychádzajúce zo zákona č. 5/1848 sú zostavené na zá-
klade: CAMBEL, S. (a kol.): Dejiny Slovenska III. (od roku 1848 do konca 19. storočia). Brati-
slava: Veda Vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied, 1992, s. 23, 276; ŠTENPIEN, E.: Po-
sledný stavovský snem feudálneho Uhorska a reformy župnej správy. In: Acta Iuridica Cassovien-
sia. 25/2004, s. 29; POTEMRA, M.: Boj za všeobecné volebné právo v Uhorsku v politike sloven-
skej buržoázie v rokoch 1905-1910. In: Historické štúdie. 20/1976, s. 161. 
2 CAMBEL, S. (a kol.): Dejiny Slovenska III. (od roku 1848 do konca 19. storočia). Bratislava: 
Veda Vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied, 1992, s. 521 – 522; POTEMRA, M.: Uhor-
ské volebné právo a voľby na Slovensku  v rokoch 1901-1914. In: Historický časopis. Vol. 23, No. 
2, 1975, s. 202 – 203. 
3 Obmedzenia volebného práva vychádzajúce zo zákona č. 5/1848 sú zostavené na zá-
klade: CAMBEL, S. (a kol.): Dejiny Slovenska III. (od roku 1848 do konca 19. storočia). Brati-
slava: Veda Vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied, 1992, s. 23, 276; ŠTENPIEN, E.: Po-
sledný stavovský snem feudálneho Uhorska a reformy župnej správy. In: Acta Iuridica Cassovien-
sia. 25/2004, s. 29; POTEMRA, M.: Boj za všeobecné volebné právo v Uhorsku v politike sloven-
skej buržoázie v rokoch 1905-1910. In: Historické štúdie. 20/1976, s. 161. 
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Vzdelanostný cenzus určuje minimálne vzdelanie potrebné pre 

získanie volebného práva, resp. môže stanovovať podmienku gramot-

nosti, čo znamená, že volič musí vedieť písať a čítať. Vzdelanie jednot-

livcov zohrávalo najdôležitejšiu úlohu po prijatí volebného zákona 

v roku 1913. Na základe neho sa určovali ďalšie podmienky – bol urču-

júcim faktorom, ktorý stanovoval úroveň ďalších cenzov – vekového, 

majetkového a daňového. Odlišné podmienky mali absolventi strednej 

školy, 6. triedy ľudovej školy, gramotní občania bez absolvovania zá-

kladnej školy a negramotní občania1.  

Volebné právo je pri cenze pohlavia viazané na pohlavie jednot-

livca. V tomto prípade išlo o vylúčenie ženskej časti populácie z mož-

nosti voliť. Prvýkrát bolo všeobecné volebné právo zahŕňajúce aj ženy 

zavedené na území Slovenska až v prvej Československej republike 

v roku 1920 napriek tomu, že už v Uhorsku existovali snahy o jeho roz-

šírenie. Jeho výrazným presadzovateľom bol M. Hodža a dostalo sa 

aj do programu Sociálnodemokratickej strany Uhorska.  

Jazykový cenzus stanovuje podmienku v podobe znalosti kon-

krétneho jazyka. Jeho prítomnosť bola v Uhorsku samozrejmosťou 

v prípade pasívneho volebného práva, čo bolo opätovne dôsledkom 

snách maďarskej elity minimalizovať prístup nemaďarským obyvate-

ľom k možnosti ovplyvňovať politické dianie v spoločnosti. Zavedený 

bol v zákone z roku 1848 ale aj z 1874 a 1913. 

Pri cenze pôvodu je volebné právo viazané na predkov a ich spo-

ločenské postavenie. V Uhorsku sa uplatnil už v zákone z roku 1848, 

kde bolo bez ďalších obmedzení udelené obyvateľstvu, ktoré mohlo 

voliť aj pred jeho prijatím a pred transformovaním dolnej komory 

na „ľudové zhromaždenie“, konkrétne išlo o stavy. 

V prípade, ak sa pre získanie volebného práva vyžaduje kon-

krétna národnosť, resp. sa určí národnosť, ktorá je vyčlenená, je možné 

                                                 
1 POTEMRA, M.: Boj za všeobecné volebné právo v Uhorsku v politike slovenskej buržoázie v ro-
koch 1910-1918. In: Historické štúdie. 22/1978, s. 152 – 155. 
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hovoriť o cenze národnosti. V povojnovom Československu umožňo-

val ústavný zákon č. 65/1946 Sb. voliť „štátnym občanom Československej 

republiky českej, slovenskej alebo inej slovanskej národnosti“1. Týmto naria-

dením boli zbavení práva rozhodovať o ďalšom smerovaní štátu jed-

notlivci neslovanskej národnosti. Zámerom tvorcov tohto zákona bolo 

zamedziť prístup k volebnému právu (ako i ďalším právam), hlavne 

nemeckým a maďarským menšinám. Obmedzenie na tomto princípe 

sa zaviedlo aj počas vojnového Slovenského štátu, kde bolo postupne 

zbavené všetkých občianskych práv židovské obyvateľstvo2. 

Cenzus pre príslušníkov ozbrojených síl a vo výkone povinnej 

vojenskej služby súvisí so zamedzením možnosti voliť, resp. byť vo-

lený,  príslušníkom ozbrojených síl, polície, bezpečnosti a pod. Toto ob-

medzenie bolo zavedené v prvej Československej republike zákonom 

č. 56/1927 Sb. Podľa O. Krejčího sa týmto nariadením v podstate narušila 

všeobecnosť volebného práva, no súčasne dodáva, že i napriek tomu 

svojou legislatívou regulujúcou voľby patrila vtedajšia republika k jed-

ným z najdemokratickejších v Európe3. 

 

Záver 

Obyvatelia na území Slovenska sa od roku 1848, napriek pô-

vodne deklarovanej snahe vtedajších predstaviteľov zaviesť ľudové za-

stupiteľstvo, stretli s obmedzeniami volebného práva v niekoľkých po-

dobách. Najvýraznejšie sa prejavili práve počas existencie Habsburskej 

monarchie, v Uhorsku, kde boli akékoľvek snahy o zavedenie všeobec-

                                                 
1 Ústavný zákon č. 65/1946 Sb. o ústavodárném Národním shromáždění. [online], [cit. 
24/7/2015]. Dostupné na internete: <http://www.beck-online.cz/bo/chapterview-do-
cument.seam?documentId=onrf6mjzgq3f6nrvfuya>. 
2 Bližšie k politike Slovenského štátu vo vzťahu k židovskému obyvateľstvu pozri: HRE-
HOVÁ, M.: Riešenie židovskej otázky a Slovenský štát. In: EŠTOK, G.; HREHOVÁ, M.; BZDI-
LOVÁ, R. (eds.): Demokracia. Stav – kontexty – perspektívy. Košice: Univerzita Pavla Jozefa 
Šafárika v Košiciach, 2014.  
3 KREJČÍ, O.: Kniha o volbách. Praha: Victoria Publishing, 1994, s. 141. 
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ného volebného práva potlačené v snahe zachovať mocenské rozlože-

nie síl v prospech maďarského obyvateľstva usilujúceho sa vybudovať 

jednotný maďarský/ uhorský politický národ. V tomto období existo-

val najširší súbor obmedzení zamedzujúcich prístup jednotlivým sku-

pinám k právu voliť, resp. byť volený. Zásadná zmena nastala koncom 

1. svetovej vojny a vznikom spoločného štátu Čechov a Slovákov, 

kde sa počet cenzov v porovnaní s predchádzajúcim období minimali-

zoval do takej podoby, že novovzniknutá republika v rozsahu voleb-

ného práva predbehla aj takú „vzorovú demokraciu“ ako je USA, 

keďže sa zaviedol len cenzus vekový, občianstva, pobytu, právnej spô-

sobilosti, konania1 a neskôr pre členov ozbrojených síl. V nasledujúcich 

obdobiach sa opätovne rozširovali obmedzenia, čo bolo dôsledkom ab-

sentujúcej existencie demokratického systému počas vojny, 

ale aj po vojne od 1948. Cenzy v rozsahu akceptovateľnom demokra-

tickou praxou boli zavedené až po roku 1989. 
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Volebný cenzus vo voľbách do Európskeho parlamentu 

a jeho vplyv na demokratický deficit EÚ1 
 

Gabriel Eštok 
 

Participation of citizens in public affairs is one of the basic conditions for the functioning 

of a real and effective democratic society. The article/study focuses on legal possibilities of li-

miting citizens in governance/administration of public matters in the context of the Euro-

pean Parliament election; and mainly their impact on the democratic deficit in the European 

Union. The author of the article/study concludes that in the context of different electoral 

rules in the particular member states, including electoral qualification, it leads to the doubts 

of one of the basic principles of democratic decision-making processes in democracy, in par-

ticular, the principle of equality of vote in the European Parliament elections. 

 

Participácia občanov na veciach verejných je jednou zo základ-

ných podmienok fungovania skutočnej a efektívnej demokratickej spo-

ločnosti. Bez spoluúčasti občana na politickom rozhodovaní nemôžeme 

ani v režimoch, ktoré sú vo všeobecnosti charakterizované ako demo-

kratické, hovoriť o skutočnej demokracii. O dôležitosti občana v poli-

tických procesoch nieto pochýb, nie je náhodou, že počas revolúcií žia-

dajúcich reformu systému pre posilňovanie nástrojov demokracie je 

slovo občan najčastejšie skloňovaným. Príkladom môžu byť aj revolú-

cie, ktoré sa na prelome osemdesiatych a deväťdesiatych rokov dvad-

siateho storočia udiali v strednej a východnej Európe. Následné re-

formy postavili občana do centra politického rozhodovania.2 Jednotli-

vec získal nástroje, ktoré mu umožňujú robiť politické rozhodnutia, 

kreovať politické štruktúry od miestnej po nadštátnu úroveň, kontro-

lovať výkon politickej moci, ale aj pôsobiť v mimovládnom sektore 

                                                 
1 Táto štúdia bola pripravená ako súčasť riešenia projektu VVGS-2014-214 Volebný cen-
zus v 21. storočí. 
2 . BZDILOVÁ, R.: Demokratizačné procesy. In: GBÚROVÁ, M.; DOBIAŠ, D.; BZDILOVÁ, 
R.; EŠTOK, G.; ONUFRÁK, A.: Vybrané kapitoly z teórie demokracie. Košice: UPJŠ, 2015, 
s. 45 – 65. 
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a prostredníctvom neho ovplyvňovať dianie v spoločnosti. Aj vďaka 

tomu sú dnes mnohé štáty postsovietskeho priestoru, Slovensko nevy-

nímajúc, súčasťou širšieho zoskupenia, ktoré je na zásadách demokra-

cie postavené a kde majú politické, občianske, ľudské a sociálne práva 

významné miesto. Máme samozrejme na mysli Európsku úniu (ďa-

lej iba EÚ) ako v súčasnosti najúspešnejší realizovaný projekt regionál-

nej integrácie z pohľadu ekonomického, spoločenského, kultúrneho 

a vzhľadom na skúmanú problematiku najmä z pohľadu občianskeho. 

Aj napriek týmto okolnostiam aj dnes existuje naprieč EÚ viacero 

obmedzení, ktoré jednotlivcom a konkrétnym skupinám obmedzujú 

možnosť zapojiť sa do politických procesov. Otvára sa otázka, ktoré 

cenzy sú potrebné a užitočné a aké sú ich dôsledky na stav politickej 

participácie na európskej úrovni a na stav demokracie v EÚ.  

Procesy posilňovania postavenia jednotlivca a posilňovania ná-

strojov, ktoré umožňujú európskym občanom participovať na európ-

skom politickom rozhodovaní, sa počas vývoja EÚ (respektíve ES) me-

nili. Možno ich charakterizovať ako proces posilňovania právomocí eu-

rópskych občanov. Poslednou takouto reformou EÚ bolo prijatie Lisa-

bonskej zmluvy, ktorou sa mení a dopĺňa Zmluva o Európskej únii a Zmluva 

o založení Európskeho spoločenstva, ktorá je nazývaná aj Lisabonská 

zmluva.1 Podpísaná bola 13. decembra 2007 v Lisabone. Do platnosti 

vstúpila 1. decembra 2009. Tvorcovia a podporovatelia reformy, ktorú 

priniesla Lisabonská zmluva, hovoria o najväčšom úspechu integračného 

procesu, ktorý posúva Úniu na vyššiu úroveň spolupráce, avšak pri za-

chovaní národných špecifík a posilňovaní demokracie v rámci spolo-

čenstva. Naopak, kritici hovoria o konci národného štátu a o premene 

                                                 
1 Bližšie pozri: Lisabonská zmluva, ktorou sa mení a dopĺňa Zmluva o Európskej únii a Zmluva 
o založení Európskeho spoločenstva. [online], [cit. 18/1/2016]. Dostupné na internete: 
<https://www.mzv.sk/App/WCM/me-
dia.nsf/vw_ByID/ID_3B704251D03F1D46C1257674002F6340_SK/$File/Zmluva_o_EU.
pdf>. 
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EÚ na superštát. Nasledujúci vývoj a problémy preveria opodstatne-

nosť či neopodstatnenosť oboch týchto postojov.  

Rozhodnutia, ktoré sa dnes vytvárajú na pôde EÚ, sú v prvom 

rade výsledkom rozhodnutí takzvaného inštitucionálneho trojuhol-

níka. Ten je tvorený Radou, ktorá má zastupovať vlády členských štá-

tov, Európskou komisiou, ktorá má zastupovať EÚ a Európskym parlamen-

tom, ktorý má zastupovať občanov členských štátov Únie. Okrem 

týchto troch inštitúcií tvoria EÚ a majú vplyv na jej politiku aj ďalšie, 

nie menej dôležité inštitúcie. V tomto prípade však hovoríme o dvoja-

kej legitimite týchto inštitúcií: 

1) nepriama legitimita – disponujú ňou napríklad Európska rada 

a Rada EÚ a to prostredníctvom predstaviteľov výkonnej moci 

členských štátov EÚ, títo predstavitelia sú zodpovední národným 

parlamentom členských štátov (legitimita vychádzajúca nepriamo 

od občanov národných štátov) na jednej strane a spolupodieľajú 

sa na rozhodovaní spolu s ďalšími inštitúciami EÚ (legitimita vy-

chádzajúca nepriamo od občanov EÚ ako celku);  

2) priama legitimita – disponuje ňou Európsky parlament, poslanci 

Parlamentu sú priamo volení, a teda priamo zodpovední občanom 

EÚ (legitimita vychádza priamo od občanov EÚ ako celku). 

Pre problematiku volebných cenzov na európskej úrovni je tak 

prioritný záujem smerovaný na Európsky parlament. Ten je jedinou 

priamo volenou inštitúciou EÚ. Jeho členovia sú volení priamo ob-

čanmi členských štátov. Aj preto ide o inštitúciu, ktorá by mala hájiť 

záujmy občanov EÚ a prostredníctvom tejto inštitúcie majú mať obča-

nia priamy vplyv na politické procesy v EÚ. Začiatky fungovania Eu-

rópskeho parlamentu siahajú k vzniku samotných spoločenstiev. V ESUO 

bolo inštitucionálnym predchodcom Parlamentu takzvané Zhromažde-

nie, ktoré sa v roku 1962 premenovalo na Európsky parlament. Spoločné 

zhromaždenie malo reprezentovať občanov členských štátov. Pôvodne 

bolo zložené z poslancov parlamentov členských štátov. Tvorilo ho 

78 delegátov. Delegáti sa v Spoločnom zhromaždení zoskupovali nie 



85 

na národnostnom princípe, ale na ideovom základe. Táto inštitúcia 

mala predstavovať demokratickú kontrolu zdola, avšak jej slabé právo-

moci jej neposkytovali dostatok nástrojov na napĺňanie týchto cieľov.1 

Postavenie Parlamentu, jeho právomoci, ale aj jeho kreovanie sa 

počas nasledujúcich období viackrát menilo. Menil sa napríklad aj po-

čet poslancov Európskeho parlamentu, čo samozrejme súviselo aj s proce-

som rozširovania EÚ. Dôležitá zmena sa udiala na stretnutí Európskej 

rady v roku 1975, keď bolo rozhodnuté o zavedení priamych volieb do 

Európskeho parlamentu. Prvýkrát boli volení európski poslanci v roku 

1979.2 Práve táto reforma umožnila občanom priamo sa podieľať pro-

stredníctvom svojich zástupcov na politických procesoch na úrovni EÚ.  

Pôvodne bol Parlament poradným orgánom Rady, postupne 

však získaval silnejšie právomoci. V súčasnosti je spolutvorcom legis-

latívy EÚ. Disponuje právom sekundárnej zákonodarnej iniciatívy, 

čo znamená, že poslanci Parlamentu môžu vyzvať Komisiu na predlo-

ženie legislatívneho návrhu, tá však nemusí ich požiadavke vyhovieť. 

Parlament sa však vo významnej miere podieľa na rozpočtovom ria-

dení. Pri schvaľovaní dôležitých zmlúv sa vyžaduje jeho súhlas. 

Aj preto je Parlament považovaný za inštitúciu s rozpočtovou a záko-

nodarnou právomocou. Okrem toho v rámci svojich právomoci môže 

vysloviť nedôveru Komisii, z čoho vyplývajú aj jej kontrolné právomoci 

ako inštitúcie EÚ. Spolu s Radou má právo dozerať aj na ďalšie európ-

ske inštitúcie. Po poslednej revízii zmlúv boli právomoci Európskeho 

parlamentu posilnené napríklad aj tým, že v mnohých oblastiach, 

na rozdiel od predošlej úpravy, spolurozhoduje spolu s Radou. 

                                                 
1 Bližšie pozri: Treaty establishing the European Coal and Steel Community. Chapter 2. [on-
line], [cit. 28/12/2014]. Dostupné na internete: <https://www.nrsr.sk/web/Static/sk-
SK/EU/Doc/zmluva-o-esuo.pdf >. 
2 Bližšie pozri: Decision of the Council - Election of the representatives of the European Parlia-
ment by direct universal suffrage. [online], [cit. 12/1/2016]. Dostupné na internete: 
<http://www.internationaldemocracywatch.org/attachments/305_EP_election_deci-
sion.pdf >. 
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Lisabonská zmluva stanovila maximálny počet poslancov Európ-

skeho parlamentu na 751. Zmluvy určujú, že jednotlivé členské štáty 

môžu disponovať maximálne deväťdesiatimi šiestimi a minimálne 

šiestimi poslancami. Poslanci sú volení na volebné obdobie piatich ro-

kov. Parlament tak tvorí 750 poslancov a predseda Európskeho parla-

mentu. Predsedu si spomedzi seba volia samotní poslanci. Európsky par-

lament preto disponuje aj kreačnou právomocou. Zasadnutia Parla-

mentu, takzvané plenárne zasadnutia, vedie jeho predseda a konajú sa 

v Štrasburgu alebo v Bruseli. V rámci Parlamentu fungujú takzvané 

frakcie. Prvé politické organizácie tohto typu sa v rámci spoločenstiev 

objavili ešte v päťdesiatych rokoch, avšak k samotnej inštitucionalizácii 

frakcií došlo až v roku 1965, keď ako prvá vznikla frakcia konzervatív-

nych poslancov.    

Ako bolo vyššie v tomto texte naznačené, odvodzuje sa legiti-

mita Európskeho parlamentu priamo od občanov EÚ, a to prostredníc-

tvom priamych, všeobecných a tajných  volieb do tejto inštitúcie. Voľby 

do Európskeho parlamentu sa uskutočňujú v pravidelných päťročných 

intervaloch.  

Pravidlá aktívneho a pasívneho volebného práva a ich obmedze-

nia sú v rámci volieb do Európskeho parlamentu v jednotlivých členských 

štátoch EÚ odlišné. V rámci aktívneho volebného práva je napríklad 

rozdiel vo vekovom cenze. Zatiaľ čo vo všetkých členských štátoch je 

minimálnou vekovou hranicou pre právo voliť v európskych voľbách 

18 rokov, v Rakúsku môžu občania voliť už od veku 16 rokov. Väčšie 

rozdiely sú medzi členskými štátmi EÚ v obmedzeniach pre pasívne 

volebné právo, kde sa pohybuje táto hranica minimálneho veku v roz-

medzí od 18 do 25 rokov. Medzi jednotlivými členskými štátmi je via-

cero ďalších rozdielov, pokiaľ ide o voľby do Európskeho parlamentu, na-

príklad sú v niektorých vybraných štátoch voľby povinné, každý štát si 

určuje systém, akým voľby prebiehajú, rozličné je napríklad kvórum 

pre vstup politickej strany do parlamentu. Ďalšie rozdiely sú vo výške 

kaucie a počte podpisov potrebných na účasť vo voľbách. V organizácii 
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volieb sú základné rozdiely aj v termínoch, kedy voľby prebiehajú, a to 

v rozmedzí od štvrtka po nedeľu, avšak vždy v druhom týždni v júni. 

Členské štáty taktiež autonómne rozhodujú o časoch, kedy sú volebné 

miestnosti pre voličov otvorené, rozdiely nachádzame aj v zásadách or-

ganizácie volebných kampaní a v podmienkach zverejňovania voleb-

ných prieskumov. Niektoré zo špecifík sú bližšie charakterizované v ta-

buľke č. 1. 

V súvislosti s volebnými obmedzeniami vo voľbách do Európ-

skeho parlamentu je možné identifikovať viacero aspektov, ktoré majú 

vplyv na demokratický deficit v EÚ. Pri pohľade na jednotlivé členské 

štáty je v tejto otázky akútny problém nízkej účasti európskych obča-

nov vo voľbách do Európskeho parlamentu, problém neefektívnosti Eu-

rópskeho parlamentu pri nastoľovaní agendy EÚ (európsky poslanci 

disponujú iba právom sekundárnej iniciatívy) ale aj otázky spojené 

s problematikou sekundárneho analfabetizmu1. Pre skúmanú proble-

matiku je však akútnejší problém nerovnosti hlasov občanov vo voľ-

bách do Európskeho parlamentu.  

                                                 
1 Sekundárny analfabetizmus je možné chápať v dvoch základných rovinách. Na jednej 
strane  ide o odmietanie účasti na politike a nezáujem o politické procesy na rôznych 
stupňoch politického rozhodovania. Prejavuje sa najmä v priamej snahe občanov odpútať 
sa od politiky samotnej, v ignorovaní procesov prebiehajúcich v politike a následne 
v apatii voči veciam verejným, pričom je tento prístup často spojený so sklamaním sa 
z politiky.  Na druhej strane pod pojmom sekundárny analfabetizmus rozumieme stav, 
kedy občan nemá dostatok informácii o politických javoch a procesoch, poprípade im 
nerozumie v dostatočnej miere. To vedie k rezignácii občana na politickú participáciu 
a zapojeniu sa do vecí verejných. Ide tak o reakciu občanov na politický proces, charakter 
politiky a jeho vplyv na vnímanie občanov, resp. ide o dôsledok nedostatočnej informo-
vanosti o politike a o javoch, ktoré s ňou úzko súvisia. 
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Tabuľka č. 1: Špecifické pravidlá volieb do Európskeho parlamentu v jednot-

livých členských štátoch 

  

Aktívne vo-

lebné právo 

vo voľbách do 

EP (vek) 

Pasívne vo-

lebné právo 

vo voľbách do 

EP (vek) 

Povinnosť vo-

liť 

Kvórum pre 

vstup do EP 

Belgicko 18 21 povinné - 

Bulharsko 18 21 nepovinné - 

Cyprus 18 21 povinné 1,8 

Česká republika 18 21 nepovinné 5 

Dánsko 18 18 nepovinné - 

Estónsko 18 21 nepovinné - 

Fínsko 18 18 nepovinné - 

Francúzsko 18 18 nepovinné 5 

Grécko 18 25 povinné 3 

Holandsko 18 18 nepovinné - 

Chorvátsko 18 18 nepovinné 5 

Írsko 18 21 nepovinné - 

Litva 18 21 nepovinné 5 

Lotyšsko 18 21 nepovinné 5 

Luxembursko 18 18 povinné - 

Maďarsko 18 18 nepovinné 5 

Malta 18 18 nepovinné - 

Nemecko 18 18 nepovinné - 

Poľsko 18 21 nepovinné 5 

Portugalsko 18 18 nepovinné - 

Rakúsko 18 18 nepovinné 4 

Rumunsko 18 23 nepovinné 5 

Slovensko 18 21 nepovinné 5 

Slovinsko 18 18 nepovinné - 

Španielsko 18 18 nepovinné - 

Švédsko 18 18 nepovinné 4 

Taliansko 18 25 nepovinné 4 

Veľká Británia 18 18 nepovinné - 
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Voľby v demokratickej spoločnosti by mali spĺňať štyri základné 

charakteristiky:  

a) všeobecnosť;  

b) rovnosť;  

c) priamosť;  

d) tajnosť. 

Z uvedeného vyplýva, že pre voľby v demokratických spoločen-

stvách by mala byť splnená podmienka volebnej rovnosti. Táto pod-

mienka znamená, že každý člen spoločenstva má disponovať v koneč-

nom rozhodovaní hlasom rovnakej váhy ako ostatní členovia spoločen-

stva. Ako hovorí R. Dahl, „všetky hlasy musia mať pri sčítaní rovnakú 

váhu“.1 Táto rovnosť tak zaručí rovnosť nielen pri rozhodovaní o budú-

com smerovaní spoločenstva, ale zároveň z neho vyplýva rovnosť spo-

jená s mierou zodpovednosti za takéto rozhodnutie. 

Zmluva o EÚ vo svojom konsolidovanom znení v článku 14 

v 3. bode hovorí, že „poslanci Európskeho parlamentu sú volení vo všeobec-

ných, priamych a slobodných voľbách tajným hlasovaním na volebné obdobie 

piatich rokov“2 a zároveň Konsolidované znenie Zmluvy o fungovaní EÚ 

v článku 223 v svojom 1. bode dodáva, že „Európsky parlament vypracuje 

návrh s cieľom prijať ustanovenia potrebné na umožnenie priamych a všeobec-

ných volieb jeho poslancov konané jednotným postupom vo všetkých členských 

štátoch alebo v súlade so zásadami spoločnými pre všetky členské štáty.“3 

Ako z citovaného textu vyplýva, už samotní tvorcovia zmlúv 

a následne aj tvorcovia ich reforiem sú si vedomí absencie rovnosti vo-

lieb do Európskeho parlamentu. Táto nerovnosť hlasov je v prvom rade 

                                                 
1 DAHL, R.: O demokracii. Praha: Portál, 2001, s. 39. 
2 Lisabonská zmluva, ktorou sa mení a dopĺňa Zmluva o Európskej únii a Zmluva o založení Eu-
rópskeho spoločenstva. [online], [cit. 18/1/2016]. Dostupné na internete: 
<https://www.mzv.sk/App/WCM/me-
dia.nsf/vw_ByID/ID_3B704251D03F1D46C1257674002F6340_SK/$File/Zmluva_o_EU.
pdf>. 
3 Lisabonská zmluva, ktorou sa mení a dopĺňa Zmluva o Európskej únii a Zmluva o založení Eu-
rópskeho spoločenstva. [online], [cit. 18/1/2016]. Dostupné na internete: 
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daná rozličnosťou pravidiel volieb v jednotlivých členských štátoch. 

Ako dokazuje citovaný článok 223 Zmluvy o EÚ, tá si stanovila za cieľ 

zjednotenie týchto pravidiel, čím by bola v tejto otázke zabezpečená 

rovnosť hlasov občanov členských štátov do tohto jediného priamo vo-

leného orgánu EÚ.1  Reálne napĺňanie tohto cieľa však nie je otázne 

len z pozície ochoty a politickej vôle členských štátov meniť tieto pra-

vidlá, ale aj z pohľadu Vyhlásenia Spojeného kráľovstva Veľkej Británie 

a Severného Írska k hlasovaciemu právu v európskych parlamentných voľbách, 

evidovaného v dodatkoch k zmluvám pod číslom 64, ktoré je súčasťou 

Vyhlásení pripojených k záverečnému aktu medzivládnej konferencie, ktorá 

prijala Lisabonskú zmluvu, kde si tento členský štát vydobyl výnimku 

zo zmluvy, keď k nej doplnil vyhlásenie v znení: „Spojené kráľovstvo po-

znamenáva, že článok 14 Zmluvy o Európskej únii a iné ustanovenia zmlúv 

nemajú za cieľ zmeniť zásady hlasovacieho práva pre európske parlamentné 

voľby“.2 Je tak evidentné, že v prípade zosúladenia pravidiel volieb 

do Európskeho parlamentu nebudú tieto spĺňať podmienku rovnosti, 

kým všetky členské štáty nebudú do tohto procesu zapojené.3  

Rozdielnosť váhy hlasov ešte podčiarkuje fakt, že v prepočte 

počtu občanov na poslanca Európskeho parlamentu sa rozdiely vo vý-

                                                 
<https://www.mzv.sk/App/WCM/me-
dia.nsf/vw_ByID/ID_3B704251D03F1D46C1257674002F6340_SK/$File/Zmluva_o_EU.
pdf>. 
1 Jediným úspechom, čo sa zosúladenia volebných výsledkov týka, je zavedenie pomer-
ných volebných systémov, resp. systému jedného prenosného hlasu (Veľká Británia, Ír-
sko) vo voľbách do Európskeho parlamentu vo všetkých v členských štátoch EÚ. Roz-
diely sú najmä v súvislosti s prerozdeľovaním hlasov a to najmä v druhom skrutíniu. 
2 Vyhlásenia pripojené k Záverečnému aktu medzivládnej konferencie, ktorá prijala Lisabonskú 
zmluvu podpísanú 13.12.2007. [online], [cit. 13/3/2015]. Dostupné na internete: 
<http://www.ucps.sk/Lisabonska_zmluva_Vyhlasenia>. 
3 Snahy o zjednotenie volebného systému sa sporadicky objavujú už od vzniku ESUO 
až do dnešných dní. Viacero projektov s takouto ambíciou však do dnešných dní nenašlo 
svoje uplatnenie v praxi. Príkladmi návrhov na zavedenie jednotného volebného sys-
tému, avšak s rozdielnym prístupom, sú Dehousseova správa z roku 1960, Patijnova správa 
z roku 1975, Seitlingerova správa z roku 1982, Bockletova správa z roku 1984, de Guchtova 
správa z roku 1991, nemecký návrh zjednotenia volebného systému z roku 1996, návrh 
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zname odovzdania preferencií vo voľbách ešte zväčšujú. Zatiaľ čo je-

den europoslanec napr. za Francúzsko v Európskom parlamente zastu-

puje 868 919 občanov, za Slovensko 415 385 občanov, poslanec Malty 

zastupuje len 66 667 občanov svojho štátu. Tieto rozdiely sa následne 

nepremietajú do rozdielnosti sily mandátu, ktorý poslanci vo voľbách 

do Európskeho parlamentu získavajú. Váha mandátu poslanca Európskeho 

parlamentu tak nenarastá spolu s počtom obyvateľov členského štátu, 

a to aj napriek tomu, že poslancovi menšieho členského štátu stačí v 

číselnom vyjadrení menší počet voličov ako jeho kolegom z populačne 

väčšieho štátu, aby tento post získal. Podrobnejšie sa pomeru počtu 

obyvateľov na jedného poslanca Európskeho parlamentu venuje graf č. 1.  

Občania EÚ disponujú viacerými nástrojmi, prostredníctvom 

ktorých majú možnosť participovať na veciach verejných aj na celoeu-

rópskej úrovni. Dopĺňajú ich aj nástroje politickej participácie občanov 

na úrovni členských štátov, ktoré ale majú dosah na politiku EÚ – teda 

prostredníctvom svojich národných inštitúcií. Máme na mysli najmä 

národné referendá s európskou tematikou (typickým príkladom je 

vstup a vystúpenie členských štátov z EÚ, prijatie alebo odmietnutie 

spoločnej európskej meny euro, prijímanie či odmietnutie reformných 

zmlúv a ústavnej zmluvy, ale aj mnoho ďalších). Nezanedbateľným je 

aj právo veta národných vlád v niektorých celoeurópskych otázkach, 

ale aj právo národných parlamentov vstupovať a ovplyvňovať rozhod-

nutia európskych inštitúcií v procese prijímania novej legislatívy, tzv. 

právo žltej karty národných parlamentov. To z členských štátov robí 

akýchsi „strážcov subsidiárnych zásad“1, ako to nazvala M. Gbúrová. Z po-

hľadu nástrojov, ktoré majú občania k dispozícii, aby sa spolupodieľali 

na vývoji EÚ, najsilnejším právom občanov z úrovne národných štátov 

                                                 
Európskeho parlamentu z roku 1998. Bližšie pozri: FIALA, P.; PITROVÁ, M.: Evropská unie. 
Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury, 2010, s. 324 – 327. 
1 GBÚROVÁ, M.: Národné štáty a európska integrácia. In: GOŇCOVÁ, M. (ed.): Evropská 
politická společnost. Brno: Masarykova univerzita, 2010, s. 20.  
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s presahom na celoeurópsku úroveň je Lisabonskou zmluvou zavedené 

právo členských štátov vystúpiť z EÚ. 

 

Graf č. 1: Pomer počtu obyvateľov na jedného poslanca Európskeho parla-

mentu za jednotlivé členské štáty1 

 Dôležité však je, nakoľko si občania EÚ uvedomujú svoje mož-

nosti a svoju silu, nakoľko využívajú nástroje politickej participácie na 

národnej, ale aj európskej úrovni a nakoľko sú ochotní sa vôbec o tieto 

                                                 
1 Stimmengewichtung und Sitzverteilung in den Ländern. [online], [cit. 8/2/2015]. Do-
stupné na internete: <http://www.bpb.de/nachschlagen/zahlen-und-fakten/euro-
pawahl/183203/stimmengewichtung-und-sitzverteilung>. 
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možnosti zaujímať.1 Navyše je stále aktuálna otázka volebných cenzov 

vo voľbách do Európskeho parlamentu. Nejednotnosť volebných pra-

vidiel a to aj v rámci obmedzení aktívneho a pasívneho volebného 

práva, otvára problematiku rozdielnych volebných pravidiel v jednot-

livých členských štátoch. V tejto súvislosti totiž môže dochádzať, 

okrem iného, k spochybneniu jedného zo základných princípov demo-

kratického rozhodovania, konkrétne princípu rovnosti hlasov občanov 

vo voľbách do Európskeho parlamentu. Politické elity EÚ si tento fakt 

uvedomujú, čo je prezentované aj vo viacerých oficiálnych dokumen-

toch, aj napriek tomu sa v súčasnosti javia možnosti potláčania tohto 

aspektu demokratického deficitu nie ako tie, ktoré sú na súčasnom zoz-

name riešených problémov EÚ.  
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Vybrané aspekty zastupiteľskej demokracie1 
 

Renáta Bzdilová 
 

The papers deal with choosen aspects of the indirect democracy.  Moreover,  it offers short 
historical overview to its development,  mainly it focuses on the election as an focal term and 
concern of current kind of reprezentative democracies. In this field,  it is focus on the rate of 
voter turnout and legitimity. 

 
 „Ukázalo by sa oveľa lepším, aby rozličné 

štátne úrady boli na prenájom  alebo spl-

nomocnením, ktoré môžu ľudia z vlastnej 

vôle zrušiť.“2 

J. S. Mill 

 

Pre označenie zastupiteľskej formy demokracie sa zvyknú ešte 

používať pojmové spojenia ako demokracia reprezentatívna či ne-

priama. Ide o najviac rozšírený typ súčasných demokracií, kde si obča-

nia volia svojich zástupcov, ktorí v ich mene a, očakáva sa, že i v ich zá-

ujme, rozhodujú.  

V starovekých gréckych mestských štátoch, polis, existujúcich 

približne v 5. storočí pred našim letopočtom sa občania3 zúčastňovali 

                                                 
1 Táto štúdia bola pripravená ako súčasť riešenia projektu VVGS-2014-214 Volebný cen-
zus v 21. storočí. 
2 J. S. Mill v tejto súvislosti ďalej uvádza, že „štátny úrad na prenájom“ dáva úplnú istotu, 
že vládna moc nebude nikdy zneužitá na úkor ľudí, ktorí ich do tejto funkcie zvolili. 
MILL, J., S.: O politickej slobode. Bratislava: Kaligram, 2001. 
3 Podľa gréckej predstavy demokracie je občan osobnosťou, pre ktorú je politika priro-
dzenou spoločenskou činnosťou. Grécka koncepcia demokracie bola postavená na pri-
ncípoch: 1. všeobecného blaha, 2. vysoko homogénnej skupiny ľudí, 3. pomerne malom 
počte občanov, 4. schopnosti zhromaždiť sa a spolurozhodovať, 5. nielen rozhodovania, 
ale aj spravovania obce“, 6. plne autonómneho charakteru polis. Tieto znaky sa zásadne 
líšia od súčasnej praxe demokracie. Pod pojmom občania v zmysle gréckeho mestského 
štátu je potrebné chápať počtom veľmi obmedzenú skupinu. Z procesu rozhodovania 
boli vylúčené deti, ženy, metici a otroci. Rozhodovania sa mohli zúčastňovať len muži. 
Išlo teda o demokraciu viac exkluzívnu ako inkluzívnu. Bližšie pozri: DAHL, R.: Demo-
kracie a jej kritici. Praha: Victoria Publishing, 1995, s. 22 – 23.  
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správy res publica priamo. Robert Dahl v tejto súvislosti podotýka, 

že v „aténskej demokracii“ museli pre jej fungovanie byť občania 

vo svojich záujmoch a tiež vlastnostiach homogénni, ich počet mohol 

byť len niekoľko tisíc, aby sa mohli stretávať a spolurozhodovať. 

Od zúčastnených sa vyžadovala istá dávka zapojenia do spoločen-

ského diania a mestský štát musel byť plne autonómny.1 Po tzv. prvej 

demokratickej transformácii úzko spätej s gréckymi mestskými štátmi 

polis, hovoríme o druhej demokratickej transformácii až v 18. storočí, 

kedy vznikali väčšie štátne celky – národné štáty. Realizácia tzv. atén-

skej demokracie tu nebola možná.2 Obyvateľstvo národných štátov nie-

koľkonásobne prevyšovalo počet obyvateľstva gréckych mestských 

štátov (personálny faktor), rozloha bola rádovo väčšia ako v polis (teri-

toriálny faktor) a národné štáty neboli absolútne nezávislé (korelačný 

faktor)3. Priamy výkon demokracie bol nahradený zastupiteľskou for-

mou. Občan sa teda na reálnom výkone politiky zúčastňuje nepriamo 

cez svojho politického zástupcu, ktorého si vyberá vo voľbách.  

K rozšíreniu volebného práva na našom území, ktoré umožňo-

valo účasť na zákonodarnej moci už aj nešľachtickému obyvateľstvu 

došlo v rámci revolúcií v rokoch 1848 – 1849. Výkon tohto práva bol 

ale obmedzený rôznymi cenzami4. V dôsledku uvedených cenzov vo-

lebné právo mohlo využívať približne len 6% obyvateľstva.5 

                                                 
1 DAHL, R.: Demokracie a jej kritici. Praha: Victoria Publishing, 1995, s. 22 – 23. 
2 Bližší popis vývoja demokracie pozri DAHL, R.: O demokracii. Praha: Portál, sro, 2001, 
s. 13 – 28. 
3 Štáty v dnešnom globalizovanom svete nemôžu byť absolútne nezávislé – ekonomicky, 
vojensky a v určitom slova zmysle ani politicky. 
4 Napríklad ide o cenzus vzdelanostný a majetkový. Vzdelanci nemuseli dokladovať svoj 
príjem hoci ho nedosahovali čiže majetkový cenzus sa nevzťahoval na vzdelancov. V prí-
pade, že niekto chcel byť zvolený za poslanca, musel ovládať maďarský jazyk. 
5 SOKOLOVSKÝ, L.: Prehľad dejín verejnej správy na území Slovenska III.: Od r. 1848-1918. 
Bratislava: Metodické centrum v Bratislave, 1996, s. 7 – 8. 
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Voľby sa ako politický a politologický termín začali rozvíjať 

spolu s rozvíjaním parlamentarizmu ako takého.1 V súčasnosti od-

borná literatúra poskytuje množstvo definícii volieb. Pri ich popise je 

potrebné na ne nazerať ako na komplexný fenomén úzko spätý s de-

mokraciou. Voľby sú neoddeliteľnou súčasťou moderných demokra-

tických systémov. M. Gbúrová v tejto súvislosti hovorí, že „voľby v každej 

demokratickej spoločnosti umožňujú legálne súperenie medzi politickými sub-

jektmi s cieľom osloviť čo najväčší počet voličov, získať ich hlasy a následne 

v prípade úspechu, získať na presne vymedzenú dobu podiel na moci. Týmto 

voľby zabezpečujú striedanie politických subjektov pri moci a zabraňujú 

jej uzurpácii a koncentrácii v rukách jedného subjektu na dlhšiu dobu“.2 

O. Krejčí definuje voľby ako „časovo a miestne zladený, v základných otáz-

kach normami upravený proces ustanovovania jednotlivých funkcionárov 

či celých zastupiteľských zborov ako kolegiálnych predstaviteľov suverenity 

alebo samosprávy tých, kto ich ustanovuje“.3 Pod voľbami teda chápeme 

spôsob výberu členov rozhodovacích orgánov politickej moci. Voľby 

sú zároveň nástroj kontroly politických rozhodnutí zástupcov občanov. 

R. Dahl vo svojom diele píše o voľbách – častých, spravodlivých a slo-

bodných – ako o inštitúciách, ktoré si moderná demokracia vyžaduje. 

Kladie však dôraz aj na občianstvo zahŕňajúce všetkých dospelých 

ľudí, na slobodu prejavu, zhromažďovania sa a združovania, informá-

cie a ich alternatívne zdroje.4 

                                                 
1 Francúzski myslitelia ako J. J. Rousseau a Ch. L. Montesquieu spolu s Angličanom J. Loc-
kom položili teoretické východiská pre súčasné nazeranie na voľby, volebnú problema-
tiku a tiež teórie volebnej reprezentácie. Zatiaľ čo Rousseau  bol silným zástancom priamej 
demokracie, pretože sa obával straty suverenity ľudu , Montesquieu bol zasa silným zá-
stancom zastupiteľskej demokracie. Úlohu občanov videl len vo výbere politickej repre-
zentácie . Anglický filozof J. Lock sa venoval deľbe moci v štáte a vzťahu štát a občan. 
Podľa neho ľudia žijúci v prirodzenom stave boli dokonale slobodní. Súčasné usporiada-
nie ich len zväzuje. Pripisuje sa mu aj prvenstvo pri popise deľby moci. Tú rozdelil na zá-
konodarnú, výkonnú a federatívnu. 
2 GBÚROVÁ, M.; SURMÁNEK, Š.; DUDINSKÁ, I.: Politológia: Vybrané kapitoly. Prešov: 
Slovacontact, 2003, s. 119. 
3 KREJČÍ, O.: Mezinárodní politika. Praha: Ekopress, 1997, s. 9. 
4 DAHL, R.: Demokracie a jej kritici. Praha: Victoria Publishing, 1995, s. 81. 
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Považujeme za potrebné podotknúť, že voľby sa vyskytujú 

aj v nedemokratických režimoch ako zastierací manéver ich často anti-

demokratickej povahy. Demokratické volebné systémy dovoľujú opo-

zícii, aby ich zbavili moci a nahradili súčasných víťazov, súčasnú koa-

líciu. Autoritárske režimy naopak nevytvárajú priestor pre férovú po-

litickú súťaž. Voľby v týchto režimoch sú len manévrom slúžiacim na 

legalizáciu moci vládcov. Väčšinou sú uvádzané štyri základné pri-

ncípy volieb1, ku ktorým je často priradzovaný piaty princíp pravidel-

nosť – temporalita. Voľby by teda mali byť všeobecné, rovné, 

priame, tajné a pravidelne sa opakujúce.2 

                                                 
1VŠEOBECNOSŤ vyžaduje, aby všetci občania mohli voliť bez ohľadu na rôzne irele-
vantné prekážky a zúčastniť volieb pasívne alebo aktívne; ROVNOSŤ pri hlasovaní za-
ručuje rovnakú váhu (hodnotu) hlasov všetkých zúčastnených; PRIAMOSŤ znamená, 
že voliči si priamo volia svojho zástupcu. Priame volebné právo stojí v protiklade k ne-
priamemu volebnému právu, kde sa hlas odovzdáva tzv. voliteľovi. Nepriame voľby 
však neznamenajú porušenie demokratickosti volieb; TAJNÉ HLASOVANIE je v proti-
klade verejného proklamačného hlasovania, kedy je ten, čo hlasuje, verejne videný a prí-
padne si svoj postoj musí obhájiť. Pri tajnom hlasovaní je teda odbúraný tlak okolia; TEM-
PORALITA je explicitne vyjadrená v Ústave SR pri voľbách do NR SR, pri voľbách prezi-
denta SR, pri voľbách do územných samospráv. 
2 Voľby do územnej samosprávy sú ustanovené v článku 69 odsek 2.: „Poslancov volia na 
štvorročné obdobie obyvatelia obce, ktorí majú na jej území trvalý pobyt....“ a odsek 3.: „Starostu 
obce volia obyvatelia obce, ktorí majú na jej území trvalý pobyt, na základe všeobecného, rovného 
a priameho volebného práva tajným hlasovaním na štvorročné obdobie“. Obdobne pri orgánoch 
vyššieho územného celku čl. 69 ods. 5.: „Poslancov volia obyvatelia, ktorí majú trvalý pobyt v 
územnom obvode vyššieho územného celku, na štvorročné obdobie...“  a odsek 6.: „Predsedu vyš-
šieho územného celku volia obyvatelia, ktorí majú trvalý pobyt v územnom obvode vyššieho územ-
ného celku, na základe všeobecného, rovného a priameho volebného práva tajným hlasovaním na 
štvorročné obdobie...“. Voľby do Národnej rady Slovenskej republiky sú definované v 5. Hlave 
v 1. Oddiely Ústavy. Temporalita je vyjadrená konkrétne v článku 73. Ods. 1.: „Národná 
rada Slovenskej republiky má 150 poslancov, ktorí sú volení na štyri roky.“  
Prezident SR predstavuje výkonnú (exekutívnu) moc a jeho funkčné obdobie je vyjadrené 
v článku 101 ods. 2 Ústavy: „Prezidenta volia občania Slovenskej republiky v priamych voľbách 
priamym hlasovaním na päť rokov“. Temporalita je určená nielen pri priamo volených orgá-
noch a predstaviteľoch, ale aj pri iných orgánoch a ich zástupcoch napr. sudcovia Ústav-
ného súdu SR, generálny prokurátor SR, predseda Najvyššieho kontrolného úradu SR. 
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Právo voliť je vyjadrením politického práva v rámci systematiky 

ľudských práv. Týmto právom obyčajne disponuje občan, teda hovo-

ríme o občianskych právach.1 Pod termínom volič budeme rozumieť 

občana, ktorý má volebné právo, je teda oprávnený voliť.  

Voľby považujeme za kľúčovú inštitúciu, kde občania vyjadrujú 

svoj názor, hodnotia doterajšiu vládu, prípadne ju menia. R. J. Dalton 

a H.-D. Klingemann si v súvislosti s politickým správaním všimli nasle-

dovné: 

 ľudia s vyšším vzdelaním participujú na voľbách viac ako tí 

s nižším; 

 vo väčších sídlach sa zúčastňujú volieb viac ako v menších; 

 miera participácie členov rôznych organizácií, záujmových 

skupín či inštitúcii je vyššia; 

 čím dlhšie človek existuje v nejakom spoločenstve, tým viac 

participuje na dianí v ňom; 

 participácia s rastúcim vekom klesá; 

 straníci participujú viac ako nestraníci; 

 príslušníci etnických skupín sa zúčastňujú diania vo vyššej 

miere ako členovia majority; 

 muži sa na správe vecí verejných podieľajú v porovnaní so že-

nami aktívnejšie; 

 samotné skúsenosti s participovaním na politike pôsobia 

oboma smermi, odpudivo i povzbudivo.2 

                                                 
1 Niektorý typ volieb nevyžaduje podmienku občianstva, ale sa viaže na iný predpoklad 
právnou silou nižší napr. trvalý pobyt jednotlivca pri voľbách do obecnej samosprávy 
Slovenskej republiky. V takomto prípade obyvateľ (obyvateľ nie občan) disponuje aktív-
nym aj pasívnym volebným právom.  
2 Viac k tejto problematike v RUSSELL, J.; DALTON, J. R.; KLINGEMANN, H.-D.: Oxford 
Handbook of Political Behavior. Oxford: Oxford University Press, 2007. [online], [cit. 2011-
08-08]. Dostupné na internete: <http://books.google.sk/bo-
oks?id=0wAG_2b68nkC&printsec=frontcover&hl=sk&source=gbs_ge_sum-
mary_r&cad=0#v=onepage&q&f=false>. 
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Nezúčastňovanie sa volieb, nízka účasť v nich, môže so sebou 

priniesť pochybnosti o miere ich legitimity. Apatia vo vzťahu k voľ-

bám a procesom s nimi súvisiacimi môže viesť až k pochybnostiam 

o miere demokratickosti toho – ktorého zriadenia. Nezáujem občanov 

o voľby priamo vyplýva z celkového nezáujmu o politiku – z politickej 

apatie. Je prejavom ľahostajnosti, ignorácie, nevšímavosti a nezáujmu 

ako výsledku nespokojnosti s daným stavom sprevádzaným neschop-

nosťou vyhľadania či (a aj) vytvárania alternatív na jeho zmenu.  

G. Eštok v tejto súvislosti uvádza problémy, ktoré výrazne nega-

tívne vplývajú na politický (a celospoločenský) priestor. Do pozornosti 

dávame niekoľko súvislostí: 

1. Ak prostredníctvom volieb môžeme indikovať preferencie 

a záujmy konkrétnej spoločnosti, spolu s nízkou volebnou 

účasťou sa znižuje aj výpovedná hodnota volieb, keďže vý-

znamné percento občanov svoj názor nevyjadrí. 

2. Aká je sila „udelenia licencie“ zo strany voličov a teda legiti-

mizácie, keď miera legitimity klesá s množstvom ľudí, ktorí 

ju vlastne neudelia? Sila mandátu získaného vo voľbách 

s nízkou účasťou je tak spochybnená a znížená autorita jeho 

politickej moci sa môže prejaviť v povolebnom politickom sú-

boji a pri riešení celospoločenských problémov. 

3. Spolu s nízkou účasťou vo voľbách dochádza k riziku straty 

predvolebnej a povolebnej súťaže. Kandidáti sa tak môžu 

spoliehať na svoju stálu voličskú základňu a nízka volebná 

účasť im dokonca môže vyhovovať pri vlastnej snahe získať 

mandát. Ich záujem o tzv. nerozhodnutých voličov a ich akti-

vizáciu je takmer mizivý. Nevynakladajú svoje finančné pro-

striedky a ani svojím politickým programom sa nesnažia pre-

svedčiť ich vo svoj prospech. Volebná kampaň tak stráca po-

vahu predmetnej argumentácie a skĺzava do hesiel a popu-

lizmu. 
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4. Dôsledkom nízkej volebnej účasti je aj nízka účasť občanov 

na správe vecí verejných, čo úzko súvisí s nezáujmom o vo-

lebné programy jednotlivých strán a po voľbách aj o vládne 

programy.1 

K týmto vymenovaným problémom je potrebné pridať aj zamys-

lenie sa nad stavom demokracie vo všeobecnosti. Otázkou zostáva quo 

vadis demokracia?  

Voľby sú nevyhnutnou súčasťou funkčnosti súčasnej formy de-

mokracie. Sú zdrojom legitimity a prípadnej zmeny. V postkomunistic-

kých štátoch sú slobodné voľby s reálne existujúcimi  a vzájomne si 

konkurujúcimi politickými stranami jednou z hlavných podmienok de-

mokratizačného procesu2. Volebná účasť na Slovensku, ako jednom 

z postkomunistických štátov, má klesajúcu tendenciu od revolučného 

roku 1989. Účasť voličov sa drží na pomerne nízkych úrovniach vo 

všetkých typoch volieb prebiehajúcich v rámci Slovenskej republiky. 

Ako príklad uvedieme parlamentné voľby3. Kým v eufórii zo zmeny 

režimu bola účasť voličov do Slovenskej národnej rady viac ako 95%, 

magickú hranicu 80% sa podarilo prekonať len v roku 1998. S výnim-

kou roku 1998 mala teda klesajúcu tendenciu.4 Z nášho pohľadu pred-

stavuje neúčasť občanov vo voľbách zásadný problém, ktorý je daný 

                                                 
1 EŠTOK, G.: Problematika volieb v kontexte sekundárneho analfabetizmu. In: GLOSÍKOVÁ, 
M.; GERMUŠKA, E.: Výsledky výskumu: Zborník príspevkov z medzinárodnej konferencie dok-
torandov. Prešov: Filozofická fakulta PU, 2010, s. 36. 
2 Demokratizačný proces je proces prechodu od nedemokratického režimu k demokracii. 
Viac o tejto problematike v ARON, R. A.: Demokracia a totalitarizmus. Praha: Alantis, 1993.; 
HAERPFER, Ch.; BERNHAGEN, P.; INGLEHART, R., F.; WELZEL, Ch.: Democratization. 
Oxford: Oxford University Press, 2009.; Ženíšek, M.: Přechody k demokracii v teorii a praxi. 
Plžeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, sro, 2006.; DIAMON, L.; PLATTNER, 
M., F.; COSTOPOULOS, P., J.: Debates on Democratization. Baltimore: The John Hopkins 
University Press, 2010. 
3 Pre porovnanie uvádzame účasť v parlamentných voľbách štátov západnej Európy. 
Viac na <http://www.idea.int/vt/western.cfm>. 
4 Masívna a účinná občianska mobilizácia reagujúca na silnejúce autoritárske tendencie a 
na ohrozenie integračných ašpirácií Slovenskej republiky za vlády V. Mečiara, vyústila 
v parlamentných voľbách 1998 do nezanedbateľného vzostupu volebnej účasti, 
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jednak silnou partokraciou a taktiež rezignáciou občana na politiku ako 

takú1. Nízka volebná účasť znamená, že malý počet voličov vyjadrilo 

svoj názor. V protiklade k tomuto tvrdeniu sa zvykne uvádzať, 

že „nízka volebná účasť nemusí nevyhnutne vyjadrovať apatiu občanov voči 

politike. Môže znamenať spokojnosť s daným stavom a vyjadrovať túžbu 

po kontinuite.“2 Od takého názoru sa dištancujeme. Túžba po kontinuite 

podľa nášho názoru znamená jej opätovné potvrdenie/potvrdzovanie 

– teda účasť vo voľbách. Volebná účasť sa dá považovať za jeden z in-

dikátorov stavu demokracie. Ak je percento prinízke, výber zástupcu 

stráca legitimitu. Aké percento účasti voličov je teda žiaduce, aby sme 

voľby mohli považovať za legitímne? Keby sme vychádzali z jedno-

duchej a obsahovo limitovanej definície demokracie ako vlády väčšiny, 

ktorá rešpektuje menšinu3, mohli by sme tvrdiť, že ide o 50% + 1 hlas. 

Takéto poňatie legitimity volieb je však značne obmedzené. V takomto 

prípade by sme sa mohli právo pýtať, či tým, že nebola dostatočná 

účasť (záujem občanov) o voľby, je následkom neplatnosť volieb?  

Pozitívne riešenie v navýšení účasti občanov pri voľbách vidíme 

v prehodnotení postavenia volieb v právnom poriadku Slovenskej re-

publiky. Keby došlo k preradeniu volieb z balíka občianskych práv do 

balíka občianskych povinností, umocnených aj príslušnými finančnými 

sankciami. Napríklad ako je to v Belgicku, Luxembursku a Malte.4  

                                                 
do zmeny zloženia voličov a vďaka tomu aj do dosiahnutia politického obratu v smero-
vaní spoločnosti. Viac v BÚTORA, M.; MESEŽNIKOV, G.; BÚTOROVÁ, Z.: Kto? Prečo? 
Ako? Slovenské voľby ’98. Bratislava: Inštitút pre verejné otázky, 1999. 
1 Viac v GBÚROVÁ, M.: Partokracia po slovensky. [online], [cit. 2011-08-08]. Dostupné 
na internete: <http://www.noveslovo.sk/c/23091/Partokracia_po_slovensky>. 
2 TAKÁČ, K.: Eurovoľby #1: Nízka volebná účasť je problém. [online], [cit.2011-08-08]. Do-
stupné na internete: <http://kristiantakac.blog.sme.sk/c/191473/Eurovolby-1-Nizka-
volebna-ucast-je-problem.html>. 
3 Viac pozri kapitolu Význam ľudu v SARTORI, G.: Teória demokracie. Bratislava: Archa, 
s. 23 – 27. 
4 Viac v Povolebný prieskum 2009. (Správa). [online], [cit.2012-08-10]. Dostupné na inter-
nete: <http://www.europarl.europa.eu/pdf/eurobarometre/28_07/EB71.3_post-
electoral_final_report_SK.pdf>. 
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V Slovenskej republike je garantom demokratických volieb 

priamo Ústava Slovenskej republiky, ktorá v článku 30 odseku 3 hovorí, 

že „volebné právo je všeobecné, rovné a priame a vykonáva sa tajným hlasova-

ním“.1 Tieto princípy sú uvedené aj vo všetkých prvých paragrafoch 

volebných zákonov planých na území Slovenskej republiky2.  

Nemenej dôležitá je aj procedurálna stránka volieb. Spôsob vý-

beru kandidáta či kandidátky a volebných procedúr vôbec zohrali 

a stále zohrávajú významnú rolu v systéme vládnutia3. Majú rele-

vantný vplyv na politické dianie v tom ktorom štáte. Formy,  ktoré na-

dobúdajú sa od seba odlišujú. Stotožňujeme sa s názorom Davida, ktorý 

uvádza, že je dôležité vedieť nasledovné fakty: 

 aký je spôsob navrhovania kandidátov; 

 kto má pasívne volebné právo; 

 kto má aktívne volebné právo; 

 volebný poriadok; 

 aká je metóda sčítavania a prepočítavania hlasov.4 

Výber reprezentantov „vôle ľudu“ je najmä v rukách politických 

strán a súvisí s volebným systémom v danom štáte. Tento charakter je 

„najväčším problémom súčasného netransparentného, utilitaristického spô-

sobu vykonávania vládnej politickej moci je jeho negatívny dosah na veľmi 

krehkú tradíciu slovenskej parlamentnej demokracie, na jej zastupiteľský pri-

ncíp. Taktika vládnej politiky diskredituje základné zložky straníckej politiky: 

                                                 
1 Ústava SR, čl. 30 ods. 3. 
2 Uvádzame taxatívny výpočet týchto právnych aktov: Zákon č. 333/2004 Z.z. o voľbách 
do Národnej rady SR, Zákon 46/1999 Z. z. o voľbách prezidenta SR, Zákon 346/1990 Zb. 
o voľbách do obecného zastupiteľstva, , Zákon 303/ 2001 Z. z. o voľbách  do vyšších 
územných celkov, Zákon 331/2003 Z. z. o voľbách do Európskeho parlamentu. 
3 Treba pripomenúť, že voľby nie sú jediným spôsobom ako určiť zástupcov. Inými me-
tódami zisku politickej moci je uzurpácia, ustanovenie rodom – dedičné právo, dosadenie 
ex offo – ustanovením z titulu zastávania inej funkcie, menovanie, dosadenie konkur-
zom, ustanovenie aklamáciou, kooptáciou, plebiscitom, losovaním. Bližšie tieto metódy 
rozoberá CHYTÍLEK, R.; ŠEDO, J.; LEBEDA, T.; ČALOUD, D.: Volební systémy. Brno: 
Mezinárodní politologický ústav Masarykovi univerzity, 2004, s. 14 -15. 
4 DAVID, R.: Politologie: Základy společenských věd. Olomouc: Nakladatelství Olomouc, 
s. r. o., 2005, s. 92. 
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hodnotovú, programovú a najmä personálnu“1. Za negatívny celospoločen-

ský jav považujeme, ak sa v spoločnosti príliš často ozýva vo vzťahu 

občan – politik, my a oni. Pomenovaním „oni“ sú občanmi označovaní 

predstavitelia politických elít a na strane druhej, môžu politici takto 

označovať bčanov. Druhý jav býva pomerne zriedkavý. P. Pithart 

v tejto súvislostí hovorí, že „keď sa stále kategorickejšie hovorí „oni“, keď 

klesá ochota, a potom už aj spôsobilosť rozlišovať, znamená to, že ľudia sú nie-

len sklamaní, ale nebezpečne sklamaní, že sú nielen rozčúlení, ale nebezpečne 

rozčúlení. Rýchlo totiž uzatvárajú: všetci politici sú rovnakí, nemám koho vo-

liť, nemá to cenu, nič sa nezmení, aj tak sa potom dohodnú, ako budú chcieť“2. 

Považujeme preto za nevyhnutné, aby sa rozhodovanie o veciach ve-

rejných dalo realizovať aj mimo politických strán3. Za nedostatočné po-

važujeme riešenie, aby sme dávali hlas len „menšiemu zlu“ či ignoro-

vali voľby. Voľby sa nesmú zmeniť len na prostriedok k získaniu vý-

hodných a relatívne dobre platených pozícií.  
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K niektorým aspektom dvojitého občianstva 
 

Gabriela Szabariová 
 

Phenomenon of dual citizenship is relatively new topic that occured in last decades. Deve-

lopment of dual (multiple) citizenship brought up several important issues, which are being 

studied in several scientific fields. The most important and the moste discussed issue regar-

ding dual citizenship is (national) identity of persons with dual citizenship. The aim 

of this paper is to examine advatages and disadvantages of dual citizenship and it also deals 

with a chosen topic of dual citizenship in the Slovak Republic.  

 

1 Úvod do problematiky a terminologické vymedzenie pojmov 

Termín dvojité občianstvo, alebo bipolitizmus vyjadruje prísluš-

nosť jednej osoby k dvom štátnym celkom1, teda sa viaže na samotné 

občianstvo. Štátne občianstvo je autonómnou oblasťou každého suve-

rénneho štátu. Zároveň patrí k základným znakom štátu, k podmien-

kam, aby štát mohol byť oficiálne uznaný za aktéra medzinárodnej po-

litiky a medzinárodného práva. Súčasné chápanie občianstva sa značne 

odlišuje od ponímania občianstva v histórii. Občianstvo ako také 

možno vo všeobecnosti definovať ako vzťah občana a štátu, z ktorého 

vyplývajú obojstranné práva a povinnosti. Tieto práva a povinnosti 

možno tiež nazvať ako obsah štátneho občianstva. Z pohľadu právnej 

vedy sa tu vyžaduje status pozitivus – teda pozitívne plnenie zo strany 

štátu2, ale taktiež status activus – istá aktivita zo strany občana smerom 

k štátu.3 Slovník spoločenských vied definuje občianstvo ako „právny 

                                                 
1 Existuje aj pojem viacnásobné občianstvo (multiple, plural citizenship) vyjadrujúce prí-
slušnosť jedinca k viacerým štátnym celkom. 
2 Ako príklad možno uviesť ochranu základných ľudských práv a slobôd, prípadne 
ochranu práv menšín.   
3 Príkladom môže byť účasť občana na politickej moci prostredníctvom volieb a iné.   
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zväzok medzi fyzickou osobou a štátom, z ktorého vyplýva komplex ich vzá-

jomných práv a povinností garantovaných štátom.“1 Všeobecný encyklope-

dický slovník uvádza, že občianstvo je „právom ustanovená príslušnosť 

osôb k určitému štátu, právny vzťah, z ktorého vyplývajú pre občana práva 

a povinnosti. Štát poskytuje občanovi úplnú ochranu vnútri celku a v súlade 

s medzinárodnými zmluvami aj mimo územia.“2 Občianstvo teda možno 

definovať aj ako príslušnosť občana k štátu. Rozdiel s predošlou defi-

níciou spočíva v tom, že štát tu vystupuje ako „nadradený“ subjekt – 

ako subjekt, ku ktorému občan vyjadruje svoju príslušnosť a občan je 

vo vzťahu podradenosti – ako príslušník väčšej skupiny – zväčša ná-

roda (občanov), ako časť celku. 

V zmysle medzinárodného práva je autonómnou záležitosťou 

každého štátu určiť, kto je a kto nie je jeho občanom, a takisto definovať 

podmienky pre získanie občianstva. Základným pravidlom pri určo-

vaní štátneho občianstva je skutočnosť, či daná osoba má určité (blízke) 

väzby na štát, prípadne sa do úvahy berie princíp spájania rodín (v prí-

pade uzavretia manželstva, alebo narodenia potomkov v národnostne 

zmiešanom manželstve). Každý štát si konkrétne podmienky vzniku 

a nadobúdania občianstva upravuje sám prostredníctvom príslušnej le-

gislatívy. Na základe výkonu legislatívy jednotlivých štátov týkajúcich 

sa občianstva môže dôjsť k situácii, že jedna osoba sa stane občanov 

dvoch (bipolitizmus), alebo viacerých (multipolitizmus) štátov sú-

časne. 

Bipolitizmus vyjadruje príslušnosť osoby k dvom štátom sú-

časne. V zmysle vyššie uvedených definícii občianstva sa predpokladá, 

že osoba má blízke väzby na dva štáty súčasne. Z definície občianstva 

tiež vyplývajú vzájomné práva a povinnosti.  Vychádzajúc z uvede-

ného sa nazdávame, že nie je reálne, aby mala jedna osoba blízke 

                                                 
1 KICZKO, L. (a kol.): Slovník spoločenských vied. Bratislava: Slovenské pedagogické nakla-
dateľstvo, 1997, s. 168.   
2 PAULIČKA, I. (a kol.): Všeobecný encyklopedický slovník S-Ž. Praha: Ottovo nakladatel-
ství, 2002, s. 434.   
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a pevné puto na dva štáty súčasne. Ak aj pripustíme takúto možnosť, 

narážame na oveľa závažnejší problém, ktorým je plnenie si povinností 

a využívanie práv vyplývajúcich z občianstva dvoch štátov. Vznik dvo-

jitého (alebo viacnásobného) občianstva je dôsledkom viacerých fakto-

rov. V minulosti bolo všeobecne akceptované pravidlo ustanovené Spo-

ločnosťou národov v roku 1930, ktoré ustanovilo, že „každý má právo 

na štátnu príslušnosť, avšak iba k jednému štátu.“1 Príčinou tohto ustano-

venia bola komplikovaná medzinárodno-politická situácia po 1. sveto-

vej vojne, strach z politickej špionáže a inej protištátnej činnosti. Princíp 

len jedného občianstva potvrdila v roku 1963 aj Rada Európy v Doho-

vore na redukciu prípadov viacnásobného občianstva (Convention 

on the Reduction of Cases of Multiple Nationality).2 V prvej polovici 20. sto-

ročia sa občianstvo z politického hľadiska stalo menej významným, dô-

ležitejší bol ekonomický profit štátov, ktorý plynul z platenia daní. 

Štáty tak začali byť postupne tolerantnejšie k dvojitému občianstvu 

i keď prevažne len neformálne. Od druhej polovice 20. storočia sa po-

stupne odstraňoval patrilineárny princíp v udeľovaní občianstva a deti 

tak mohli získať občianstvo nie len po otcovi, ale i po matke. Tým de 

facto došlo k rozšíreniu osôb s dvojitým občianstvom, i keď de jure štáty 

dvojité občianstvo neuznávali.3  

V súčasnosti je medzinárodná politika globalizovaná a nastúpil 

opačný trend. Podľa údajov IOM „celkový počet medzinárodných migran-

tov za posledných 10 rokov vzrástol z odhadovaných 150 miliónov v roku 2000 

                                                 
1 FAIST, T.; GERDES, J.: Dual Citizenship in the Age of Mobility. Migration Policy Institute, 
2008, s. 5. [online], [cit. 29/7/2015]. Dostupné na internete: <http://www.migrationpo-
licy.org/research/dual-citizenship-age-mobility>. 
2 HOWARD, M. M.: Variation in Dual Citizenship Policies in the Countries of the EU. In: In-
ternational Migration Review. Vol. 39, No. 3, fall 2005, s. 701 – 702. [online], [cit. 2/8/2015]. 
Dostupné na internete: <http://www18.georgetown.edu/data/people/mmh/publica-
tion-7319.pdf>. 
3 HOWARD, M. M.: Variation in Dual Citizenship Policies in the Countries of the EU. In: In-
ternational Migration Review. Vol. 39, No. 3, fall 2005, s. 702 – 703. [online], [cit. 2/8/2015]. 
Dostupné na internete: <http://www18.georgetown.edu/data/people/mmh/publica-
tion-7319.pdf>. 
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na 214 miliónov osôb v súčasnosti.“1 Vplyvom zvyšujúcej sa miery migrá-

cie sú čoraz častejšie práca a život v zahraničí, vznikajú národnostne 

zmiešané manželstvá. Hlavnou príčinou vzniku dvojitého občianstva 

je dnes okrem vysokej miery migrácie tiež nesúlad medzi dvoma pri-

ncípmi v udeľovaní občianstva – medzi princípom ius soli a ius sangui-

nis. Najčastejšie vzniká dvojité občianstvo vtedy, keď sa dieťa narodí 

v štáte uplatňujúcom princíp ius soli (tzv. právo zeme) a jeho rodičia 

pochádzajú zo štátu uplatňujúcom princíp ius sanguinis (tzv. právo 

krvi). Dieťa teda získa občianstvo jednak podľa miesta narodenia a jed-

nak podľa pokrvnej príbuznosti – po svojich rodičoch. Existujú aj ďalšie 

špecifické prípady získania dvojitého občianstva, ktoré vznikajú v dô-

sledku konkrétnej životnej situácie (sobáš s cudzincom, dlhodobý tr-

valý pobyt v inom štáte, narodenie dieťaťa v zahraničí a pod.) a tiež 

platnej legislatívy predmetných štátov. Týmto spôsobom sa môžu vy-

skytnúť aj prípady osôb s viacnásobným občianstvom. Príkladom mul-

tipolitizmu bol posledný člen rodu Habsburgovcov – O. von Habsburg, 

ktorý mal súčasne štyri občianstva – rakúske, maďarské, nemecké 

a chorvátske.2 Zo štátnej príslušnosti k dvom, či viacerým štátom vzni-

kajú viaceré problémy. Týmto otázkam sa bližšie venujeme v nasledu-

júcej časti príspevku. 

 

2 Problematické aspekty dvojitého občianstva 
Význam problematiky dvojitého občianstva vzrástol predovšet-

kým v posledných desaťročiach, pričom štáty postupne vytvárali 

vlastné politiky riešiace tento jav. Postoje jednotlivých štátov v Európe 

sa začali natoľko líšiť, že Rada Európy vydala v roku 1997 Európsky do-

                                                 
1 Fakty a čísla o svetovej migrácii. [online], [cit. 10/4/2014]. Dostupné na internete: 
<http://www.iom.sk/sk/migracia/fakty-a-cisla>. 
2 Zomrel syn posledného rakúskeho cisára Otto von Habsburg. In: Pravda. 4.7.2011. [online], 
[cit. 17/4/2012]. Dostupné na internete: <http://spravy.pravda.sk/zomrel-syn-posled-
neho-rakuskeho-cisara-otto-von-habsburg-pm8-
/sk_svet.asp?c=A110704_095554_sk_svet_p23>.  
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hovor o občianstve, ktorý „ustanovuje princípy a pravidlá týkajúce sa občian-

stva fyzických osôb a pravidlá upravujúce vojenské záväzky v prípadoch viac-

násobného občianstva.“1 Tento dohovor ratifikovalo 20 a ďalších 9 štátov 

ho podpísalo zo všetkých 47 členských štátov Rady Európy.2 Podľa Eu-

rópskeho dohovoru o občianstve „občianstvo znamená právnu väzbu medzi 

osobou a štátom a neoznačuje etnický pôvod osoby.“3 Významné je i to, 

že občianstvo sa nepovažuje len za privilégium, ale výslovne je defino-

vané ako právo. „Každý má právo na občianstvo.“4 Taktiež sa tu odstránila 

podmienka, že každý môže mať len jedno občianstvo. Naopak, 

tento dohovor umožňuje deťom ponechať si (druhé, prípadne ďalšie) 

občianstvo, ktoré získali narodením a taktiež umožňuje občanom štá-

tov, ktoré tento dohovor ratifikovali, získať ďalšie občianstvo, ak ho ne-

nadobudli automaticky manželstvom s cudzincom.5 Dohovor tak zle-

galizoval dvojité občianstvo aj de jure. Jeho nevýhodou však je, že do-

hovor neupravuje stratu, ponechanie si občianstva v prípade nadobud-

nutia občianstva iného štátu ani to, či „nadobudnutie alebo zachovanie si 

občianstva je podmienené zrieknutím sa alebo stratou ďalšieho občianstva“.6 

Tieto náležitosti zostávajú v kompetencii jednotlivých štátov, ktoré sú 

(v prípade prijatia Dohovoru) viazané všeobecnými ustanove-

niami  – nediskriminácia, ochrana predošlého občianstva a pod.  

                                                 
1 Európsky dohovor o občianstve. Štrasburg: Rada Európy, 1997. [online], [cit. 2/8/2015]. 
Dostupné na internete: <http://conventions.coe.int/Treaty/EN/Treaties/PDF/Slova-
kian/166-Slovakian.pdf>. 
2 PILGRAM, L.: European Convention on Nationality (ECN) 1997 and European nationality 
laws. In: EUDO Citizenship Policy Brief. No. 4. [online], [cit. 2/8/2015]. Dostupné na inter-
nete: <http://eudo-citizenship.eu/docs/policy%20brief%20International%20Law.pdf>. 
3 Európsky dohovor o občianstve. Štrasburg: Rada Európy, 1997. [online], [cit. 2/8/2015]. 
Dostupné na internete: <http://conventions.coe.int/Treaty/EN/Treaties/PDF/Slova-
kian/166-Slovakian.pdf>. 
4 Európsky dohovor o občianstve. Čl. 4. 
5 Európsky dohovor o občianstve. Čl. 14. 
6 Európsky dohovor o občianstve. Čl. 15. 
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Ako sme uviedli, z občianstva vyplývajú vzájomné práva a po-

vinnosti. Uplatňovanie a využívanie práv, ako i vymáhanie si povin-

ností je jednou z problematických otázok súvisiacou s dvojitým občian-

stvom. Európsky dohovor o občianstve vzájomné práva a povinnosti upra-

vuje pomerne stručne: „Občania zmluvného štátu majúci ďalšie občianstvo 

majú na území toho štátu, v ktorom majú trvalý pobyt, rovnaké práva a povin-

nosti ako ostatní občania tohto zmluvného štátu.“1 Ak vychádzame z Mar-

shallovho modelu občianstva, ten vymedzuje 3 komponenty občian-

stva, ktoré reflektujú 3 skupiny práv viažucich sa na občianstvo – ob-

čiansky, politický a sociálny.  Občiansky komponent (civil citizenship), 

historicky najstarší, vznikol v 18. storočí a bol podmienený rozvojom 

ľudských práv – „rozvinul sa status ľudských práv a slobôd a následne status 

občianskych práv.“2 Z konkrétnych práv k nemu radí občianske slobody, 

rovnosť pred zákonom, ochranu súkromného majetku, ochranu jednot-

livca a iné. Druhým je politický komponent (political citizenship), ktorý 

vznikol v 19. storočí. Reprezentuje myšlienku politickej rovnosti, ktorá 

zahŕňa predovšetkým právo participácie na politickej moci (ako pro-

dukt občianskych práv). Posledným – najmladším komponentom je so-

ciálny komponent (social citizenship). Vznikol v polovici 20. storočia 

a obsahuje sociálne práva – právo na prácu, právo na primerané eko-

nomické zabezpečenie a pod. Tento komponent predstavuje aj sústavu 

štátnych inštitúcií, ktoré garantujú tieto práva, resp. dohliadajú na ich 

dodržiavanie. (sociálna podpora).3 Jednotlivé zložky občianstva sú ne-

deliteľné. Ako uvádza A. Liebich, „občan je skutočným občanom len vtedy, 

                                                 
1 Európsky dohovor o občianstve. Čl. 17. 
2 MARSHALL, T. H.: Citizenship and Social Class. In: Class, Citizenship and Social Develop-
ment. Chicago: 1977. Citované podľa: GBÚROVÁ, M.: Medzi identitou a integritou. Prešov: 
Slovacontact, 1996, s. 28.   
3 MARSHALL, T. H.: Citizenship and Social Class. In: Class, Citizenship and Social Develop-
ment. Chicago: 1977. Citované podľa: GBÚROVÁ, M.: Medzi identitou a integritou. Prešov: 
Slovacontact, 1996, s. 28.   
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ak sú mu garantované všetky tri typy práv.“1 Najvýznamnejším problém 

v súvislosti s dvojitým občianstvom je fakt, že komponenty občianstva 

ako ich definoval Marshall nie je možné naplniť vo vzťahu k tej istej 

osobe v dvoch štátoch súčasne. Nakoľko základné ľudské práva a slo-

body obsiahnuté prevažne v prvom komponente občianstva sú garan-

tované každému človeku bez ohľadu na štátnu príslušnosť, problema-

tickými sa stávajú politické a sociálne práva. 

Politické práva umožňujú občanom podieľať sa na rozhodovaní 

o verejných záležitostiach. Základným a najdôležitejším právom je 

právo voliť. Je značne diskutabilné, či v prípade viacerých občianstiev 

má osoba právo hlasovať vo voľbách vo viacerých štátoch. Dôvodov je 

hneď niekoľko. Volič sa trvale zdržuje zvyčajne len v jednom štáte, 

v ktorom má trvalý pobyt, platí dane2 a podlieha legislatíve prísluš-

ných štátnych orgánov. Je teda otázne, do akej miery má občan právo 

voliť a podieľať sa na rozhodovaní o verejných záležitostiach v štáte, 

ktorého je občanom, avšak dlhodobo sa na jeho území nezdržuje a teda 

nepodlieha rozhodnutiam štátnych orgánov a (v prípade dlhodobého 

pobytu v zahraničí) ani nemusí mať dostatočný prehľad o politickom 

dianí. Na tomto mieste je však nutné podotknúť, že daný občan (na-

koľko je stále občanom) môže kedykoľvek prejaviť záujem žiť v štáte, 

ktorého občianstvo mu prináleží. Situácia je o to zložitejšia, že o obča-

novi štátu môžu rovnako rozhodovať aj občania daného štátu, ktorí sú 

súčasne držiteľmi iného občianstva a dlhodobo sa zdržujú mimo tohto 

územia. V tomto prípade teda môže nastať situácia, kedy občania žijúci 

v inom štáte ovplyvňujú výsledok volieb a rozhodovanie o záležitos-

tiach, pričom nepodliehajú priamo rozhodnutiam zvolenej vlády. 

                                                 
1 LIEBICH, A.: Dual citizenship, no problem? [online], [cit. 29/7/2015]. Dostupné na inter-
nete: <http://eudo-citizenship.eu/commentaries/citizenship-forum/citizenship-
forum-cat/322-dual-citizenship-for-transborder-minorities-how-to-respond-to-the-hun-
garian-slovak-tit-for-tat?showall=&start=8>. 
2 Povinnosť platiť dane je v každom štáte odlišná. Niektoré štáty zdaňujú príjem svojich 
občanov i v zahraničí, iné môžu na základe zmluvného vzťahu od zdanenia svojich ob-
čanov upustiť. 
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To stavia vlády do zložitej situácie, či povoliť, alebo nepovoliť svojim 

občanom (dvojitým občanom) voľbu zo zahraničia. Faktom je, že vplyv 

dvojitých občanov a občanov žijúcich v zahraničí na politiku domáceho 

štátu stúpa. Napokon, potvrdili to aj voľby v Taliansku v roku 2006, 

v ktorých hlasy občanov zo zahraničia mali významný vplyv.1 Naopak, 

niektoré štáty udeľujú svojim rodeným občanom, ktorí sa naturalizujú 

v inom štáte plné práva, s výnimkou práva voliť v krajine pôvodu. Ta-

kýmto štátom je napríklad Turecko, ktoré udeľuje svojim občanom, 

ktorí získali nemecké občianstvo tzv. ružovú kartu, ktorá im zaručuje 

v Turecku rovnaké práva ako ostatným občanom Turecka, okrem vo-

lebného práva.2 Maďarsko taktiež v roku 2010 prijalo novelu zákona 

o občianstve, ktorá umožňuje cudzincom získať maďarské občianstvo 

len na základe maďarského pôvodu a preukázania znalosti maďar-

ského jazyka, vôbec sa nevyžaduje pobyt na území Maďarska. Získanie 

maďarského občianstva na základe tejto novely však neznamená auto-

maticky i získanie volebného práva.3 Táto novela vyvolala búrlivé re-

akcie susedných štátov, predovšetkým Slovenska, ktoré v nadväznosti 

na túto novelu prijalo taktiež novelu zákona o občianstve. Novela slo-

venského zákona zaviedla zákaz dvojitého občianstva, teda v prípade 

získania iného štátneho občianstva na základe výslovného prejavu vôle 

(napr. požiadaním o iné občianstvo) je tejto osobe odňaté slovenské 

štátne občianstvo. Táto zmena zákona bola značne kritizovaná, pretože 

bola namierená proti maďarskej zahraničnej politike a bola prijatá 

bez hlbšej úvahy a preskúmania situácie. Od prijatia tohto zákona sa 

                                                 
1 FAIST, T.; GERDES, J.: Dual Citizenship in the Age of Mobility. Migration Policy Institute, 
2008, s. 6. [online], [cit. 29/7/2015]. Dostupné na internete: <http://www.migrationpo-
licy.org/research/dual-citizenship-age-mobility>. 
2 FAIST, T.; GERDES, J.: Dual Citizenship in the Age of Mobility. Migration Policy Institute, 
2008, s. 7. [online], [cit. 29/7/2015]. Dostupné na internete: <http://www.migrationpo-
licy.org/research/dual-citizenship-age-mobility>. 
3 Maďarský parlament prijal návrh zákona o dvojakom občianstve. [online], [cit. 5/8/2015]. Do-
stupné na internete: <http://www.aktuality.sk/clanok/164282/madarsky-parlament-
prijal-navrh-zakona-o-dvojakom-obcianstve/>. 
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uskutočnili viaceré snahy o jeho zmenu, k tej však doteraz nedošlo 

a zákon je naďalej v platnosti. Počas piatich rokov platnosti tejto normy 

(od 17. júla 2010 do 16. júla 2015) prišlo o slovenské občianstvo viac 

ako 1100 osôb.1 Vláda R. Fica sa pokúsila aspoň o čiastočnú nápravu 

tohto stavu a od februára 2015 prijala nariadenie ministerstva vnútra 

SR, ktoré umožňuje občanom, ktorí prišli o občianstvo znovu získať 

slovenské občianstvo na základe žiadosti. Tie sa udeľujú ako výnimka 

po posúdení individuálnych prípadov, nie však plošne.2  

Okrem práv viaže občana so štátom (štátmi) aj súbor povinností. 

Jednou, a v súvislosti s dvojitým občianstvom azda najdiskutovanejšou 

z nich je povinnosť vojenskej služby. Európsky dohovor o občianstve sa ve-

nuje aj tejto otázke, pričom uvádza, že „Od osôb majúcich občianstvo 

dvoch alebo viacerých zmluvných štátov sa vyžaduje splnenie ich vojenských 

záväzkov iba vo vzťahu k jednému z týchto zmluvných štátov.“3 Vo všeobec-

nosti sa predpokladá, že osoba s dvojitým (či viacnásobným) občian-

stvom bude vykonávať vojenské záväzky v štáte, v ktorom má trvalý 

pobyt, avšak dohovor umožňuje týmto osobám do 19. roku života roz-

hodnúť sa vykonať svoje záväzky v inom štáte, ktorého sú občanmi. 

V zmysle dohovoru sa v prípade splnenia si vojenských povinností 

v jednom štáte sa považujú ostatné vojenské povinnosti za splnené.4 

Bližšie však dohovor vojenské povinnosti osôb s viacnásobným občian-

stvom neupravuje. Z nášho pohľadu je najviac problémová práve 

otázka voľby štátu, v ktorom bude daná osoba vykonávať vojenskú 

službu, pričom môžu nastať v zásade dve situácie. V prípade, ak je 

osoba občanom štátov, ktoré sú od seba z geografického hľadiska 

                                                 
1 Zákon pripravil za 5 rokov o slovenské občianstvo 1127 ľudí. [online], [cit. 5/8/2015]. Do-
stupné na internete: <http://www.aktuality.sk/clanok/300136/zakon-pripravil-za-5-
rokov-o-slovenske-obcianstvo-1127-ludi/>. 
2 Štátne občianstvo SR vracajú od 1. februára 2015 na základe výnimiek. [online], [cit. 
5/8/2015]. Dostupné na internete: <http://www.uszz.sk/sk/statne-obcianstvo-sr-vra-
caju-od-1-februara-2015-na-zaklade-vynimiek>. 
3 Európsky dohovor o občianstve. Čl. 21, ods. 1. 
4 Európsky dohovor o občianstve. Čl. 21. 
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vzdialené, alebo sú oba štáty členmi toho istého nadnárodného vojen-

ského spolku (napr. NATO), výkon vojenskej služby v ktoromkoľvek 

zo štátov by nemal spôsobovať bezpečnostnú hrozbu pre žiaden zo štá-

tov. Naopak, v prípade, ak je osoba občanom štátov, ktorých vzťahy sú 

poznačené dlhodobým historickým konfliktom, prípadne ide o su-

sedné štáty, v ktorých žije početná národnostná menšina druhého 

štátu, výkon vojenskej služby by v tomto prípade mohol spôsobovať 

problémy a takáto osoba by mohla byť pre jeden zo štátov (prípadne 

aj oba) potenciálnou bezpečnostnou hrozbou. V tejto súvislosti by sme 

radi upozornili aj na skutočnosť, že samotný fakt, že osoba je držiteľom 

viacerých občianstiev môže v určitých situáciách problémom, 

resp. prekážkou. Máme tu na mysli prípad, keď by sa takáto osoba usi-

lovala o prijatie do štátnej správy na pozíciu, ktorá by zahŕňala prácu 

s utajovanými skutočnosťami štátneho záujmu a vyžadovala by bez-

pečnostnú previerku. V tejto situácii by samotné druhé občianstvo zne-

možňovalo výkon takejto funkcie, nakoľko by osoba mohla byť pova-

žovaná za nedôveryhodnú.  

S výkonom vojenskej služby úzko súvisí i otázka lojality osoby 

s viacerými štátnymi občianstvami. Mnohí považujú za otázne, na-

koľko môže byť takáto osoba lojálna voči štátom, ktorých je občanom, 

resp. ako by sa takýto občan zachoval v prípade vojenskej krízy. Exis-

tuje totiž dôvodná obava štátov, že občan, ktorý je súčasne občanom 

iného štátu by sa v prípade krízy (napr. vojenského konfliktu) mohol 

zachovať v rozpore so záujmom tohto štátu, i keď do momentu krízy 

to bol riadny občan plniaci si svoje povinnosti. Štáty, ktoré sú považo-

vané za emigračné (USA, Austrália) sa tomuto aspektu dvojitého ob-

čianstva snažia predchádzať tým, že zavádzajú tzv. prísahy vernosti. 

Zloženie prísahy vernosti je často považované za slávnostné vyvrcho-
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lenie úspešného procesu naturalizácie, no súčasne je v niektorých štá-

toch aj podmienkou udelenia občianstva, ako napríklad v Austrálii.1 

Napriek rôznemu zneniu tejto prísahy zámer a obsah zostáva rovnaký 

– cieľom je posilňovať národné cítenie, verejne sa prihlásiť k rešpekto-

vaniu práv a ostatných záväzkov vyplývajúcich z občianstva no predo-

všetkým posilňovať novú národnú identitu a lojalitu voči štátu, kto-

rého sa stali súčasťou. Napríklad v Austrálii znie takáto prísaha nasle-

dovne: „From this time forward I pledge my loyalty to Australia and its 

people, whose democratic beliefs I share, whose rights and liberties I respect, 

and whose laws I will uphold and obey.“, čo v slovenskom preklade zna-

mená „Od tohto momentu do budúcnosti sa zaväzujem k lojalite k Austrálii 

a k jej občanom, ktorých demokratické hodnoty zdieľam, ktorých práva a slo-

body rešpektujem, a ktorých zákony budem udržovať a riadiť sa nimi.“2 Na-

zdávame sa, že zloženie takejto prísahy môže pozitívne ovplyvniť 

vzťah novo naturalizovaného občana k štátu, posilniť jeho národné cí-

tenie, pomôcť mu uvedomiť si dôležitosť záväzkov plynúcich z občian-

stva a pomôcť mu so sebaidentifikáciou sa so štátom, čo môže posilňo-

vať jeho lojalitu voči štátu predovšetkým v krízových situáciách.  

Nemenej závažným problémom je aj otázka identity osôb s dvo-

jitým, či viacnásobným občianstvom. Základnou podmienkou udelenia 

občianstva je, že osoba má mať blízky vzťah k danému štátu. V prípade 

osoby s dvojitým, či viacnásobným občianstvom sa potom vyžadujú 

väzby na viacero štátov súčasne. Je značne subjektívne skúmať, 

či a do akej miery má občan hlboký, či blízky vzťah k štátom, ktorých 

je občanom. Nepochybným však zostáva fakt, že skutočnosť, že osoba 

má viacero občianstiev môže byť pre túto osobu v mnohých prípadoch 

rozporuplná, či mätúca. Narážame tu na problém pri sebaidentifikácii 

                                                 
1 Citizenship pledge. [online], [cit. 15/4/2012]. Dostupné na internete: <http://www.citi-
zenship.gov.au/ceremonies/pledge/>. 
2 Australian Citizenship pledge. [online], [cit. 15/4/2012]. Dostupné na internete: 
<http://www.citizenship.gov.au/ceremonies/pledge/>. 
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svojej národnosti, národnej identity, ktorá má aj svoje praktické vyjad-

renie. Napríklad Nemecko pri udeľovaní občianstva dlho vychádzalo 

len z princípu ius sangvinis (práva krvi), avšak v dôsledku vysokého 

počtu migrantov bolo nútené prijať s určitými podmienkami aj princíp 

ius soli. V praxi to znamenalo, že dieťa migrantov mohlo získať dve 

štátne občianstva. V snahe zamedziť vytváraniu osôb s dvojitým ob-

čianstvom bol zavedený tzv. „optional model“ – model voliteľného ob-

čianstva, ktorý ustanovil povinnosť detí, ktoré týmto spôsobom získali 

dvojité občianstvo, vybrať si jedno z občianstiev po dovŕšení 18 rokov 

veku. V prípade ak si daný človek zvolil cudzie občianstvo, alebo si ne-

zvolil žiadne, znamenalo to automaticky stratu nemeckého občianstva. 

Ak si zvolil nemecké občianstvo, bol povinný preukázať vzdanie sa cu-

dzieho občianstva. (Taktiež si toto občianstvo mohol ponechať so súh-

lasom príslušných nemeckých orgánov, alebo ak by vzdanie sa pred-

chádzajúceho občianstva bolo nemožné, alebo nelogické – a ak by to 

nebolo v rozpore so zákonom.)1 Voľba občianstva pod hrozbou 

jeho straty však vytvára na takúto osobu mimoriadny psychologický 

tlak. Obdobnou je aj vyššie spomínaná situácia, v ktorej si má osoba 

s viacerými občianstvami zvoliť, v ktorom štáte bude vykonávať vojen-

skú službu. V takýchto situáciách sa tak osoby s viacnásobným občian-

stvom dostávajú v dôsledku svojho vzťahu k dvom štátom súčasne do 

zložitých životných situácii, v ktorých sa často musia rozhodovať 

o preferencii jedného alebo druhého občianstva. Toto rozhodovanie 

priamo zasahuje do ich identity.   

Posledným aspektom, na ktorý by sme v súvislosti s dvojitým 

občianstvom chceli poukázať je oslabovanie národnej identity. Národ-

nosť a národná identita bola neodmysliteľnou súčasťou a základom 

národného štátu. Príslušnosť k určitému štátu znamenala i rešpektova-

                                                 
1 HAILBRONNER, K.: Germany. s. 213 – 215. [online], [cit. 18/4/2012]. Dostupné na in-
ternete: <http://www.law.ed.ac.uk/citmodes/files/germanyreport.pdf>.  
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nie autority, ktorú tento štát niesol. V súčasnosti sme svedkami postup-

ného oslabovania konceptu národného štátu a jeho kompetencii, ná-

rodný štát postupne nahrádzajú nadštátne celky. Tento proces má 

značný vplyv na identitu obyvateľov a občanov národných štátov, 

keďže pod vplyvom globalizácie sa oslabujú ich väzby na národný štát 

a oslabuje sa i jeho autorita. Špecifickým prípadom je v tomto smere 

Európska únia. Občianstvo Európskej únie je viazané na štátne občian-

stvo jej členských štátov a je považované len za jeho doplnok. 

 

Záver 

Štátne občianstvo je vzťahom medzi občanom a štátom, z kto-

rého vyplývajú vzájomné práva a povinnosti. Pod vplyvom zvyšujúcej 

sa miery globalizácie vznikol v posledných desaťročiach fenomén dvo-

jitého občianstva, ktorý vyjadruje vzťah osoby k viacerých štátom. 

Dvojité občianstvo je v tomto zmysle v rozpore s občianstvom 

ako vzťahom osoby a štátu, čo prináša viacero problémov pri uplatňo-

vaní si práv a plnení si povinností, ktoré vzájomne vyplývajú z občian-

stva. Vychádzajúc z Marshallovho modelu občianstva sa prikláňame 

k názoru, že plnoprávne občianstvo nastáva len v prípade, ak sú sú-

časne naplnené všetky tri komponenty občianstva – občiansky, poli-

tický i sociálny. Napriek tomu sa v súčasnosti čoraz častejšie vyskytujú 

prípady osôb s dvojitým, či viacnásobným občianstvom, čo prináša via-

ceré problémy. Najzávažnejším problémom z nášho pohľadu sa javí 

nedostatočná právna úprava postavenia týchto osôb, ako i rôzny 

(a často aj nedefinovaný) postoj štátov k tejto problematike. Kritici dvo-

jitého občianstva najčastejšie upozorňujú na otázky súvisiace s uplat-

ňovaním volebného práva, plnením si vojenských povinností s čím sú-

visia aj otázky lojality k štátu, či otázka národnej identity takýchto 

osôb. V súčasnosti si štáty uvedomujú závažnosť tejto problematiky 

a mnohé z nich podnikajú kroky smerom k eliminácii problematických 

aspektov dvojitého a viacnásobného občianstva, avšak najčastejšie 
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upravujú len právne aspekty, ostatným spomínaným otázkam sa po-

zornosť nevenuje vôbec, alebo len minimálne. Predpokladáme, že v bu-

dúcnosti bude pribúdať počet osôb s viacnásobným občianstvom 

a teda bude nutné venovať väčšiu pozornosť všetkým aspektom, ktoré 

so sebou dvojité občianstvo prináša, aby sa predišlo neželaným a ne-

predvídaným dôsledkom spomínaných aspektov.  
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Ústavná sťažnosť ako prostriedok ochrany ľudských 
práv v demokratickej spoločnosti? 

 
Veronika Nováková 

 

The Slovak republic as a sovereign, democratic and law state protects the fundamental rights 
and freedoms of natural and legal persons through the Supreme Court of the Slovak republic 
too. The Supreme Court of the Slovak republic as such has a legal disposal of a legal insti-
tution of a constitutional complaint which protects human rights as a last resort in case 
of failing of all the other means of protection. The aim of the article is not only to emphasize 
the importance of a legal institution of a constitutional complaint but also to point out 
to the problems of an application practice and thus to assess its effectiveness in regard to 
the treatment within the legal system of the Slovak republic. 

 

Slovenská republika ako zvrchovaný, demokratický a právny 

štát zaručuje svojim občanom ochranu ich základných práv a slobôd 

prostredníctvom rôznych právnych inštitútov uplatňujúc princípy mo-

derného konštitucionalizmu. Jedným z takýchto právnych inštitútov je 

aj sťažnosť podľa čl. 127 Ústavy Slovenskej republiky a sťažnosť podľa 

čl. 127a Ústavy Slovenskej republiky1, ktorých samotná podstata vyjadruje 

dodržiavanie princípu ústavnosti a zákonnosti.  

Princíp ústavnosti je možné vymedziť z formálneho hľadiska, 

pričom vyjadruje požiadavku „striktného dodržiavania ústavy ako najvyš-

šieho zákonu štátu a súlad zákonov a podzákonných právnych predpisov, vý-

konu moci, ako aj práv a povinností s ústavou.“2 Teda zdôrazňuje proces 

vytvárania a aplikácie normatívnych predpisov, ktorý musí byť v sú-

lade s požiadavkou systematiky právnych predpisov. Na druhej strane 

v materiálnom zmysle ústavnosť predstavuje „právo na ústavné zabezpe-

čenie základných práv a slobôd, ako právo na ústavu.“ Ide o vyjadrenie 

akého si nároku subjektu v pozícií občana na ochranu svojich práv. 

                                                 
1 Pojem ústavná sťažnosť v gramatickom vyjadrení možno klasifikovať ako sťažnosť 
podľa čl. 127 ods. 1 Ústavy SR, ktorá však nedisponuje prívlastkom ústavná. Tento prí-
vlastok plne vyjadruje jej podstatu, preto z toho dôvodu sa v praxi, ale aj v teoretickom 
ponímaní používa ako terminus technikus. 
2 OTTOVÁ, E.: Teória práva. Šamorín: Heuréka, 2006, s. 72. 
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V tomto vyjadrení možno identifikovať predpoklady pre zakotvenie 

ústavnej sťažnosti.1 

Nevyhnutným prvkom princípu ústavnosti je súlad právneho 

poriadku daného štátu s ústavou a medzinárodnými záväzkami, ktoré 

najmä v oblasti základných práv a slobôd majú osobitné postavenie. 

Tento právny poriadok je tvorený normatívnymi právnymi aktmi, sys-

tematicky zoradenými v závislosti od právnej sily. Obsahom ústavy 

vo všeobecnosti je rešpektovanie základného zákona štátu, najvyššej 

právnej sily, tak orgánmi verejnej správy, ako aj jednotlivcami. 

Preto nie je dôležitá len formulácia normatívnych aktov, ale aj ich vý-

kon, čo v konečnom dôsledku vyjadruje snahu ochrániť jednotlivca 

pred neoprávnenými zásahmi orgánov verejnej moci do slobody jed-

notlivca. Teda povinnosť rešpektovať zvrchovanosť ústavného pri-

ncípu zakotveného v čl.2 ods.2 Ústavy Slovenskej republiky2 „Štátne or-

gány môžu konať iba na základe ústavy, v jej medziach a v rozsahu a spôsobom, 

ktorý ustanoví zákon.“ 

Dôležité nie sú, pre fyzické osoby a právnické osoby, len tieto 

princípy deklarovať, ale najmä zabezpečiť systém ich kontroly 

a ochrany. Medzi najdôležitejší orgán zabezpečujúci ochranu ústav-

nosti, ako aj zákonnosti, najmä vo volebných veciach, v štáte patrí ús-

tavný súd.  

Ústavné súdy sa vo všeobecnosti vyznačujú dvomi špecifikami. 

Jednak ide o špecifickosť sporov medzi inštitútmi verejného práva 

a to najmä riešenie verejnoprávnych sporov, s čím súvisí aj ochrana ús-

tavy a demokracie vôbec. Druhé špecifikum poukazuje na to, že ide 

o ústavné orgány, ktoré Leibholz definuje ako „najvyššie štátne orgány, 

ktorých existencia, štatút a kompetencie sú v ústave nielen zakotvené, ale sú 

                                                 
1 OTTOVÁ, E.: Teória práva. Šamorín: Heuréka, 2006, s. 72. 
2 Ďalej: Ústava SR. 
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ňou bezprostredne konštituované. V tejto kvalite je ústavný súd rovný s par-

lamentom a vládou, z čoho vyplýva, že vo vzťahu k týmto orgánom platí zá-

sadne rovnosť a nie podriadenosť.“1  

Ústava SR definuje v čl. 124 „Ústavný súd Slovenskej republiky je 

nezávislým súdnym orgánom ochrany ústavnosti.“ Z toho vyplýva, že 

na Slovensku sa realizuje koncentrovaný model ústavnosti, pre ktorý je 

charakteristické, že všeobecné súdy nie sú oprávnené posudzovať 

otázku ústavnosti. Ústavnú kontrolu zabezpečuje v podmienkach Slo-

venskej republiky špecifický ústavný súd. 

Z rozhodnutia ústavného súdu II. ÚS 111/08 vyplýva negatívna 

definícia úloh Ústavného súdu SR: „Úlohou Ústavného súdu  totiž nie je 

zastupovať všeobecné súdy, ktorým predovšetkým prislúcha interpretácia a ap-

likácia zákonov. Úloha Ústavného súdu  sa obmedzuje na kontrolu zlučiteľ-

nosti takejto interpretácie a aplikácie s Ústavou SR alebo kvalifikovanou me-

dzinárodnou zmluvou o ľudských právach a základných slobodách.“ 

Teda ako jediný garant ochrany a kontroly ústavnosti realizuje 

ústavný súd svoju činnosť prostredníctvom abstraktnej a konkrétnej 

kontroly ústavnosti. 

Abstraktná kontrola ústavnosti pramení z hierarchie právnych 

predpisov, kde Ústava SR predstavuje základný zákon štátu najvyššej 

právnej sily. Ostatné normatívne právne akty musia byť s ňou v súlade 

a nemôžu jej odporovať. Rozhodnutia Ústavného súdu SR nadobúdajú 

všeobecne záväzný charakter, teda platia „ex nunc“, čo znamená od te-

raz a pôsobia „pro futuro“ (do budúcnosti). Potvrdením všeobecnej zá-

väznosti je publikácia v Zbierke zákonov. 

Medzi abstraktnú kontrolu ústavnosti patrí najmä konanie o: 

– výklade ústavy a ústavných zákonov, ak je vec sporná; 

                                                 
1 PALÚŠ, I.; SOMOROVÁ, Ľ.: Štátne právo Slovenskej republiky. Košice: Univerzita Pavla 
Jozefa Šafárika, 2002, s. 182. 
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– súlade právnych predpisov s Ústavou SR, ústavnými zákonmi; 

zákonmi, medzinárodnými zmluvami, ktoré Slovenská repub-

lika ratifikovala a boli spôsobom ustanoveným zákonom; 

– súlade medzinárodnej zmluvy s Ústavou SR, ústavnými zá-

konmi; 

– predmete referenda; 

– vyhlásení výnimočného stavu alebo núdzového stavu. 

Konkrétna forma kontroly ústavnosti vyjadruje, že rozhodnutie 

je záväzné „inter partes“, pre účastníkov tohto konkrétneho konania. 

Obzvlášť dôležité, čomu sa budeme venovať podrobnejšie, sú rozhod-

nutia resp. nálezy pojednávajúce o ústavných sťažnostiach fyzických 

a právnických osôb podľa článku 127 a ústavné sťažnosti orgánov 

územnej samosprávy podľa článku 127a. Základným atribútom spome-

nutých rozhodnutí je najmä kasačná právomoc, ktorá napadnuté roz-

hodnutia, opatrenia alebo iný zásah orgánu verejnej moci môže iba zru-

šiť, nemôže ho meniť alebo vydať nové rozhodnutie v danej veci. 

Ku konkrétnej ochrane ústavnosti zaraďujú niektorí autori aj volebné 

súdnictvo. 

 

1 Definičné (pojmové) znaky ústavnej sťažnosti 
1.1 Špecifickosť 

Tento atribút zahŕňa v sebe niekoľko špecifík. Po prvé musí ísť 

o narušenie ústavou garantovaných práv a slobôd. Teda v konaní 

podľa čl. 127 Ústavy SR ide o základné práva a slobody, pričom ak ide 

o konanie podľa čl. 127a, tak predmetom ochrany sú práva obce/vyš-

šieho územného celku na samosprávu. Orosz zvýrazňuje veľkorysosť 

právneho zakotvenia v podobe poskytnutia ochrany práv a slobôd de-
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finovaných v medzinárodných zmluvách o základných právach a slo-

bodách, ktoré Slovenská republika ratifikovala a boli vyhlásené spôso-

bom ustanoveným zákonom.1 

Po druhé, špecifickosť spočíva v tom, že návrh ústavnej sťažnosti 

možno podať len za taxatívne vymedzených podmienok, nakoľko ide 

o rozhodnutie, opatrenie či iný zásah orgánu verejnej moci, ktorý na-

páda výlučne oblasť ústavou garantovaných základných práv a slobôd.  

Po tretie špecifickosť sa vyznačuje aj tým, že návrh ústavnej sťaž-

nosti prijíma a prejednáva špecifický orgán kontroly ústavnosti, ús-

tavný súd. 

 

1.2 Subsidiárnosť 
Tento znak je zakotvený vo výroku : „ak o jej ochrane nerozhoduje 

iný súd“. To znamená, že ústavná sťažnosť v konaní pred ústavným sú-

dom predstavuje až poslednú inštanciu, na ktorú sa možno obrátiť 

v prípade vyčerpania opravných prostriedkov. Takže sťažovateľ si ne-

môže vybrať ktorýkoľvek súdny orgán, ktorý by požiadal o ochranu, 

pričom by „preskočil“ niektorý stupeň, pretože právny poriadok vyža-

duje poskytnutie právnej pomoci na každom stupni. 

 

1.3 Zásah orgánu verejnej moci 

Uznesenie Ústavného súdu ČSFR veľmi zreteľne definovalo, 

že verejnú moc predstavuje taká „moc, ktorá autoritatívne rozhoduje o prá-

vach a povinnostiach subjektov, či už priamo, alebo sprostredkovane. Subjekt, 

o ktorého právach alebo povinnostiach rozhoduje orgán verejnej moci, nie je 

v rovnoprávnom postavení s týmto orgánom a obsah rozhodnutia tohto orgánu 

nezávisí od vôle subjektu.“ (I. ÚS 191/92) 

To znamená, že orgánom verejnej moci môže byť nie len štátny 

orgán ako je to vymedzené v čl. 2 Ústavy SR, ale použitím extenzívneho 

                                                 
1 OROSZ, L.: Ústavný súd Slovenskej republiky ako manufaktúra na ústavné sťažnosti. 
In: Ochrana ľudských práv a základných slobôd ústavnými súdmi a medzinárodnými súdnymi 
orgánmi- III. ústavné dni. Košice: UPJŠ v Košiciach, Právnická fakulta, 2014, s. 218 – 233. 
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výkladu, je možné tu zaradiť aj samosprávu, verejnoprávne korporácie, 

či iné subjekty, ktoré rozhodujú o právach a povinnostiach fyzických 

a právnických osôb a ich rozhodnutia sú vynútiteľné štátnou mocou. 

 

1.4 Ochrana práva sťažovateľa 

Presnejšie dochádza k ochrane subjektívneho práva sťažovateľa, 

ktoré musí mať svoje zakotvenie v práve objektívnom, čiže v normatív-

nych právnych aktoch a nepochybne aj v ústave. 

 

1.5 Prostriedok individuálnej ochrany práv 

Posledný základný atribút, ktorý dáva ústavnej sťažnosti svoju 

celistvosť je bezpodmienečná osobná ujma na svojich právach a slobo-

dách. To znamená, že sťažovateľ musí sám, na svojej osobe pocítiť zá-

sah do práv a slobôd. Polemika môže nastať v prípade obce/ vyššieho 

územného celku alebo politickej strany, ako môžu pocítiť osobný zásah 

do práv. Pri tejto otázke je potrebné vychádzať z právneho hľadiska, 

čo  znamená, že tak ako právnická osoba môže „pocítiť“ zásah do svo-

jich práv, tak aj obec/vyšší územný celok alebo politická strana, 

a to prostredníctvom svojich orgánov. 

Definíciu ústavnej sťažnosti je nevyhnutné teda zosumarizovať 

nasledovne ako „špecifický a subsidiárny prostriedok k ochrane ústavne za-

ručených základných práv a slobôd, kde aktívne legitimovaným subjektom 

môže byť fyzická alebo právnická osoba, pokiaľ tvrdí, že zásahom orgánu verej-

nej moci (pasívne legitimovaný subjekt) bolo porušené jej subjektívne verejné 

základné právo alebo sloboda. Ústavný súd je pri posudzovaní ústavnej sťaž-

nosti viazaný iba ústavnými a nie bežnými zákonnými predpismi. Z tohto hľa-

diska hodnotí jej dôvodnosť. Rozhodnutie ústavného súdu vo veciach ústavnej 

sťažnosti nemá všeobecnú záväznosť.“1  

                                                 
1 ŠIMÍČEK, V.: Ústavní stížnost. Praha: Linde, 2005, s. 79. 
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To znamená, že z hľadiska teoretickej roviny Šimíček definuje 

pojmové znaky, ktorými by sa mala každá ústavná sťažnosť vyznačo-

vať. Ide o vymedzenie aktívne, ale aj pasívne legitimovaných subjek-

tov, ktoré majú určitý dôvod na to, aby podali návrh ktorý bude posu-

dzovať špecifický orgán - ústavný súd. 

 

2 Súčasná úprava ústavnej sťažnosti 

Aktuálna právna úprava pozná dve formy ústavnej sťažnosti 

a to ústavná sťažnosť fyzických a právnických osôb (čl. 127) a ústavná 

sťažnosť územnej samosprávy (čl. 127a). Tieto formy však prešli men-

ším vývojom, kým nadobudli dnešnú podobu, pričom významný plno-

hodnotným nástrojom ochrany základných práv a slobôd sa stala ús-

tavná sťažnosť prostredníctvom novelizácie ústavy ústavným záko-

nom č. 90/2001 Z. z. „Európsky súd pre ľudské práva označil sťažnosť 

za účinný prostriedok nápravy v tom zmysle, že môže zabrániť namietanému 

porušovaniu práv nariadením povinnosti konať bez zbytočných prieťahov 

a priznať primeranú náhradu škody za porušenie, ku ktorému už došlo“. 

O tomto argumente môže svedčiť aj fakt, že do konca roku 2013 bolo 

doručených už viac ako 100 000 podaní na ústavný súd.1 

Týmto vyššie spomenutým ústavným zákonom sa tak nielen no-

velizovala úprava čl. 127, ale aj zakotvila sťažnosť podľa čl. 127a. Teda 

boli priznané práva orgánu územnej samosprávy ako osobe „sui gene-

ris“ hodnej domáhať sa svojich práv pred ústavným súdom. 

V súčasnosti znenie ústavnej sťažnosti v čl. 127 Ústavy SR je na-

sledujúce: „Ústavný súd rozhoduje o sťažnostiach fyzických osôb alebo práv-

nických osôb, ak namietajú porušenie svojich základných práv alebo slobôd, 

alebo ľudských práv a základných slobôd vyplývajúcich z medzinárodnej 

zmluvy, ktorú Slovenská republika ratifikovala a bola vyhlásená spôsobom 

ustanoveným zákonom, ak o ochrane týchto práv a slobôd nerozhoduje iný 

                                                 
1 DRGONEC, J.: Konanie pre Ústavným súdom Slovenskej republiky. Šamorín: Heuréka, 2008, 
s. 147. 
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súd.“ Pričom v čl. 127a Ústavy SR zakotvuje „sťažnosť územnej samo-

správy proti neústavnému alebo nezákonnému rozhodnutiu alebo inému neús-

tavnému alebo nezákonnému zásahu do vecí územnej samosprávy, ak o jej 

ochrane nerozhoduje iný súd“, ktorej sa budeme venovať len okrajovo. 

Z hľadiska doplnenia hmotnoprávnej roviny je potrebné vyme-

dziť aj základné inštitúty, ktorými dochádza k porušeniu ústavou ga-

rantovaných práv a slobôd sťažovateľa, prostredníctvom orgánov ve-

rejnej moci.  

Pojem právoplatné rozhodnutie je možné definovať ako „indivi-

duálny právny akt, ktorý predstavuje konečný právny výsledok súdneho, 

správneho alebo iného právom ustanoveného konania (právneho konania), kto-

rým sa ustanovili, zmenili, alebo zrušili práva resp. povinnosti sťažovateľa 

(účastníka konania), ktoré vydaniu tohto rozhodnutia predchádzalo a ktorým 

sa podľa tvrdenia sťažovateľa zasiahlo do jeho právnej sféry chránenej ústa-

vou.“1 Pre ústavný súd je dôležitý obsah, nie formálna stránka indivi-

duálneho právneho aktu, preto môže byť definovaný aj ako uznesenie, 

rozsudok, povolenie, príkaz, či výmer. 

Pri definovaní ostatných pojmov je nevyhnutné vnímať nadväz-

nosť na konkrétnu právnu úpravu. 

Právny pojem opatrenie je možné vnímať ako „každý procesný 

úkon vykonaný na základe ustanovení príslušného zákona. t.j. v rámci právom 

ustanoveného konania, príp. aj iný procesný úkon, vykonaný orgánom verejnej 

moci, spravidla súdom, sudcom, súdnym úradníkom, súdnym exekútorom 

alebo notárom ako súdnym komisárom.“2  

Opatrenie podľa Šimíčka znamená skôr právny akt, ktorý bol vy-

daný príslušným orgánom verejnej moci, voči ktorému nie je možné 

                                                 
1 OROSZ, L.; MAZÁK, J.: Obce a samosprávne kraje v konaní pre Ústavným súdom Slovenskej 
republiky. Košice: Mayor Group s.r.o., 2004, s. 186. 
2 OROSZ, L.; MAZÁK, J.: Obce a samosprávne kraje v konaní pre Ústavným súdom Slovenskej 
republiky. Košice: Mayor Group s.r.o., 2004, s. 187 – 188. 
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podať opravný prostriedok. Môže ísť o postup v súdnom konaní, pro-

cesný úkon v dedičstve, či o zásah do listového tajomstva.1 

Posledný dôležitý pojem je iný zásah orgánu verejnej moci. 

Teda môže ísť o „každé konanie (postup), ale aj jednorazový akt (úkon, útok) 

alebo opomenutie orgánu verejnej moci, ktoré nie je rozhodnutím a nemá po-

vahu opatrenia, ku ktorému dôjde nielen v rámci právneho konania, ale aj 

(a najmä) mimo neho, a ktorým sa zasahuje do právnej sféry sťažovateľa chrá-

nenej ústavou.“2  

Z nasledovnej definície je možné analyzovať niekoľko problé-

mov. Ako Mazák a Orosz uvádzajú, je problematická časová os, kedy 

iný zásah prebehol v súčinnosti s podaním ústavnej sťažnosti. Problém 

spočíva v samotnej legislatívnej úprave, presnejšie v §53 ods. 3, pretože 

sťažnosť je sťažovateľ oprávnený podať len do dvoch mesiacov od prá-

voplatnosti rozhodnutia, opatrenia, či iného zásahu. Avšak porušenie 

práva môže nastať napríklad zásahom policajta, ale môže aj trvať na-

príklad nezákonným zadržaním sťažovateľa. Teda problém nastáva, 

či iný zásah musel prebehnúť alebo musí prebiehať v súčasnosti.  

Ďalšou problematickou záležitosťou je, o aký druh iného zásahu 

musí ísť, aby to mohlo mať za následok konanie pred ústavným súdom. 

Orosz a Mazák uvádzajú názor, že §250v ods.1 Občianskeho súdneho po-

riadku presne a jasne definujú všetky známe nezákonné zásahy, 

preto čl.127 ods.1 ústavy je zameraný najmä na zásahy, ktorých sa môžu 

dopustiť subjekty vykonávajúce súdnu moc. 

 

2 Konanie o ústavnej sťažnosti 

Aby sa konanie o ústavnej sťažnosti mohlo vôbec začať, je po-

trebný písomný návrh sťažovateľa spĺňajúci všetky náležitosti, 

ktorý  doručí poštou, osobne alebo elektronicky do podateľne ústav-

ného súdu, ktorá mu priradí príslušnú spisovú značku. 

                                                 
1 ŠIMÍČEK, V.: Ústavní stížnost. Praha: Linde, 2005. 
2 OROSZ, L.; MAZÁK, J.: Obce a samosprávne kraje v konaní pre Ústavným súdom Slovenskej 
republiky. Košice: Mayor Group s.r.o., 2004, s. 189. 
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V konaní o ústavnej sťažností rozhoduje trojčlenný senát ústav-

ného súdu, ktorý tvorí predseda senátu a dvaja sudcovia. Toto konanie 

má niekoľko štádií, sú nimi: 

– príprava na predbežné prerokovanie; 

– predbežné prerokovanie sťažnosti; 

– konania vo veci samej; 

– rozhodovanie vo veci samej a jeho uverejnenie. 

Veľmi jednoducho je možné celé procesné konanie zhrnúť do na-

sledujúce schémy:1 

 

                                                 
1 Schéma ÚSSR, Schéma postupu konania o sťažnostiach pred Ústavným súdom Slovenskej re-
publiky. [online], [cit. 12/5/2015]. Dostupné na internete: <http://portal.concourt.sk/pa-
ges/viewpage.action?pageId=2064406>. 
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Z hľadiska zamerania príspevku budeme sa venovať len aplikač-

ným problémom, ktoré sa v konaní o ústavnej sťažnosti vyskytujú 

v rámci procesného konania ako celku. 

Ďalej sa budeme zaoberať najmä podmienkami, ktoré sú nevy-

hnutné pre úspešné prejednanie sťažností v konaní vo veci samej. 

Po doručení návrhu na začatie konania o ústavnej sťažnosti sa 

preskúmava, či ho podala aktívne legitimovaná osoba. Podľa §20 zá-

kona o ústavnom súde1 sa konanie začína na písomný návrh, ktoré obsa-

huje „akej veci sa týka, kto ho podáva, prípadne proti komu návrh smeruje, 

akého rozhodnutia sa navrhovateľ domáha, odôvodnenie návrhu a navrhované 

dôkazy“. Túto náležitosť je nevyhnutné splniť z dôvodu, že ústavný súd 

je viazaný týmto návrhom na rozhodnutie vo veci samej. Ústavný súd 

vyhovie ústavnej sťažnosti do takej miery, ako to sťažovateľ uviedol 

v návrhu na rozhodnutie vo veci samej, inak označované ako petit. 

Ďalej je nevyhnutné, aby sťažovateľ vyčerpal opravné pro-

striedky alebo iné právne prostriedky, ktoré mu zákon na ochranu 

jeho základných práv alebo slobôd účinne poskytuje a na ktorých pou-

žitie je sťažovateľ oprávnený podľa osobitných predpisov, hoci 

v §53 ods. 2 pripúšťa výnimku, v prípade dôvodov hodných osobitného 

zreteľa. 2 

Nevyhnutnou podmienkou „úspešného“ podania ústavnej sťaž-

nosti je dodržanie explicitne stanovenej lehoty dvoch mesiacov od prá-

voplatnosti rozhodnutia, oznámenia opatrenia alebo upovedomenia 

o inom zásahu. Táto lehota sa pri opatrení alebo inom zásahu počíta 

odo dňa, keď sa sťažovateľ mohol o opatrení alebo inom zásahu do-

zvedieť. 

Práve nedodržanie všetkých vyššie spomenutých podmienok 

môže mať pre aktívne legitimovanú osobu, ktorá podáva návrh, fatálne 

                                                 
1 Zákon č. 38/1993 Z. z. o organizácii Ústavného súdu Slovenskej republiky, o konaní pred ním 
a o postavení jeho sudcov v znení neskorších predpisov. 
2 podmienky sťažnosti podľa čl. 127a Ústavy SR sú upravené v § 57- §58e zákona o ústav-
nom súde 
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následky. V zmysle § 25 zákona o ústavnom súde „návrhy vo veciach, 

na ktorých prerokovanie nemá Ústavný súd právomoc, návrhy, ktoré nemajú 

náležitosti predpísané zákonom, neprípustné návrhy alebo návrhy podané nie-

kým zjavne neoprávneným, ako aj návrhy podané oneskorene, môže Ústavný 

súd na predbežnom prerokovaní odmietnuť uznesením bez ústneho pojednáva-

nia.“ 1 Ústavný súd môže odmietnuť aj návrh, ktorý je zjavne neopod-

statnený. Za predpokladu, že ústavný súd navrhovateľa na vyššie spo-

menuté nedostatky upovedomil, vydané uznesenie nemusí odôvodniť. 

Pod zjavnou neopodstatnenosťou sa má na mysli, že sťažovateľ tvrdí 

porušenie základných práv a slobôd, ktoré namietaným postupom or-

gán verejnej moci ani porušiť nemohol. 

Ak sťažovateľ podal kvalifikovaný návrh a je zastúpený advo-

kátom, potom môže dôjsť už k jednotlivým preskúmaniam návrhu 

v príslušnom senáte Ústavného súdu. Avšak v prvom rade vec preskú-

mava sudca spravodajca, v dôsledku čoho môžu vyjsť najavo ďalšie 

skutočnosti, ktoré budú mať za následok odloženie veci, čím je pre-

kážka „res judicata“, prekážka „litispedencia“. V neposlednom rade, 

ak sa sťažovateľ domáha o preskúmania rozhodnutia ústavného súdu, 

čo čl. 133 ústavy SR vylučuje. 

Práve ústavné sťažnosti v podmienkach SR sa vyznačujú tren-

dom odloženia podľa § 23a zákona o ústavnom súde, pretože len z hľa-

diska prehľadu rozhodovacej činnosti Ústavného súdu SR za rok 2013, 

z 18 009 podaní bolo 15 164 odložených, resp. postupovalo sa v zmysle 

§31a zákona o ústavnom súde2 

Ak však sú splnené všetky náležitosti a podmienky, 

ktoré striktne zákon ustanovuje, ústavný súd rozhodne vo veci samej 

na neverejnom zasadnutí senátu. Ústavný súd vo veci samej na rozdiel 

od iných súdov rozhoduje prostredníctvom nálezu.  

                                                 
1 Ďalej len „sťažovateľ“ 
2 Ochrana ústavnosti a Ústavy Slovenskej republiky v rozhodovacej činnosti Ústavného súdu Slo-
venskej republiky. Prehľad rozhodovacej a ďalšej činnosti Ústavného súdu Slovenskej republiky 
za rok 2013.  
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Samotný nález má formálnu ako aj obsahovú formu. Čo sa týka 

formálnej stránky obsahuje záhlavie, spisovú značku, identifikácia sťa-

žovateľa. Nález sa vyhlasuje „V mene Slovenskej republiky“. Z obsaho-

vého hľadiska sa nález nelíši od rozhodnutí akékoľvek orgánu verejnej 

moci. Pozostáva z troch častí a to z výroku, odôvodnenia a poučenia 

o opravných prostriedkoch. Špecifikom však je pripojené odlišné sta-

novisko ústavného sudcu. Nález ústavného súdu možno nájsť v Zbierke 

nálezov a uznesení ústavného súdu Slovenskej republiky, pričom sa stáva 

právoplatným a dňom doručenia vykonateľným, keďže opravné pro-

striedky voči ústavnému súdu sú zatiaľ neprípustné. 

Nálezom vychádzajúc z § 56 musí ústavný súd vysloviť „v čom 

spočíva neústavné alebo nezákonné rozhodnutie, alebo neústavný alebo nezá-

konný zásah do základných práv a slobôd, ktorý ústavný zákon alebo zákon sa 

porušil, a akým rozhodnutím alebo zásahom toto porušenie nastalo.“ Táto časť 

je podrobne vysvetlená už v odôvodnení. Podstatný je právny účinok 

takéhoto nálezu na účastníkov konania. Možno tu identifikovať nie-

koľko právnych následkov ústavného súdu a to: 

a) ak nálezom sa zistilo, že namietané rozhodnutie zasiahlo do zá-

kladných práv a slobôd, tak ústavný súd takéto rozhodnutie 

hneď aj zruší; 

b) ak nešlo o rozhodnutie, ale o iný zásah, tak ústavný súd zakáže 

príslušnému orgánu verejnej moci, aby pokračoval v porušo-

vaní, pričom ak je to možné, má obnoviť stav pred porušovaním 

(restitutio in integrum); 

c) ústavný súd môže aj rozhodnutie zrušiť a vrátiť vec na nové ko-

nanie, pričom príslušný orgán verejnej moci je názorom ústav-

ného súdu prísne viazaný. 

Podľa čl. 127 ods.3 Ústavy „ústavný súd môže svojím rozhodnutím, 

ktorým vyhovie sťažnosti, priznať tomu, koho práva podľa odseku 1 boli poru-

šené, primerané finančné zadosťučinenie“. Z dôvodu, že ústavný súd je ná-

vrhom výslovne viazaný musí sťažovateľ už v návrhu uviesť, či poža-

duje finančné zadosťučinenie a z akých príčin ho požaduje. Primerané 
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finančné zadosťučinenie podľa zákona teda znamená náhradu nema-

jetkovej ujmy vyjadrenú v peňažných prostriedkoch, ktoré sa používa 

v oblasti súkromného práva. Ústavný súd nemusí vyhovieť sťažnosti 

v plnom rozsahu, môže jej vyhovieť aj z časti. Práve tento právny inšti-

tút pridáva ústavnej sťažnosti na „materiálnej lukratívnosti.“1 

 

Záver 

Ústavná sťažnosť ako prostriedok ochrany základných práv 

a slobôd je zakotvená v čl. 127 a čl. 127a Ústave SR, pričom patrí medzi 

základné, ba priam nevyhnutné prostriedky ochrany v demokratickej 

spoločnosti. 

Medzi dôležité predpoklady úspešnosti sťažnosti patrí striktné 

dodržanie všetkých hmotnoprávnych a procesnoprávnych podmienok, 

no najmä samotná odborná príprava. Ak sú všetky požiadavky 

na jej podanie odborne zanalyzované a posúdené, je to cesta k úspeš-

nému cieľu. Takto kvalifikovane podaný návrh by tak predišiel trendu 

odloženia, ktorý je pre Slovenskú republiku typický. 

Na druhej strane odporúčaním pre ústavodarcu, či zákonodarcu 

z hľadiska zdokonalenia ochrany pred zásahmi orgánov verejnej moci 

vo všeobecnosti, je možnosť napadnúť už spolu so sťažnosťou prí-

slušný právny predpis, v dôsledku, ktorého k porušeniu základných 

práv a slobôd došlo. Inšpiráciou by sa tak pre Slovenskú republiku 

mohla stať česká právna úprava v zmysle zákona č. 182/1993 Sb. o Ús-

tavním soudu znení neskorších predpisov platný v Českej republike. 

V zmysle § 74 vyššie spomenutého zákona: „spolu s ústavní stížností 

může být podán návrh na zrušení zákona nebo jiného právního předpisu 

anebo jejich jednotlivých ustanovení, jejichž uplatněním nastala skutečnost, 

která je předmětem ústavní stížnosti, jestliže podle tvrzení stěžovatele jsou 

                                                 
1 OROSZ, L.: Ústavný súd Slovenskej republiky ako manufaktúra na ústavné sťažnosti. 
In: Ochrana ľudských práv a základných slobôd ústavnými súdmi a medzinárodnými súdnymi 
orgánmi- III. ústavné dni. Košice: UPJŠ v Košiciach, Právnická fakulta, 2014, s. 218 – 233. 
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v rozporu s ústavním zákonem, popřípadě se zákonem, jedná-li se o jiný právní 

předpis.“ 

Po komplexnej analýze právnej úpravy a rozhodnutí ústavného 

súdu sa stotožňujem s názorom, že ústavná sťažnosť je naozaj efektív-

nym nástrojom za predpokladu, ak sú splnené striktne v podobe všeo-

becných, či osobitných náležitostí návrhu podľa zákona. Tieto pod-

mienky sú veľmi prísne, no najväčší problém vidím v kasačnom pri-

ncípe, kedy ústavný súd môže len to preskúmať, čo sťažovateľ zastú-

pený advokátom požaduje. Existuje nespočetné množstvo sťažností, 

ktoré boli odmietnuté pre zjavnú neopodstatnenosť, hoci ich samotná 

podstata hovorila o porušení základných práv a slobôd. Napríklad 

sťažnosť, ktorá namietala slobodu prejavu a práva na informácie, ne-

bola spojená s čl. 46 právo na spravodlivý proces, kedy ústavný súd 

musí preskúmať dané rozhodnutie všeobecného súdu, ktoré porušilo 

právo podľa čl. 26 Ústavy SR. Ďalším dôvodom, prečo bola sťažnosť 

odmietnutá pre zjavnú neopodstatnenosť bolo, že najprv mali podať 

opravný prostriedok na všeobecný súd až po ňom sa obrátiť na ústavný 

súd, v dôsledku zásady subsidiarity.  

Z uvedených dôvodov, by som vyvodila záver, že právna 

úprava v podmienkach Slovenskej republiky zakotvuje inštitút ústav-

nej sťažnosti  ako efektívny a kľúčový nástroj ochrany základných práv 

a slobôd, resp. práva na samosprávu. Mnohé zlyhania, resp. neúspeš-

nosť závisia najmä od sťažovateľa, resp. je právneho zástupcu, ktorý 

vypracúva návrh na začatie konania. No pre demokratickú spoločnosť 

ako takú je potrebným, ba priam nevyhnutným nástrojom ochrany.  
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The paperdeals with the view of motherhood from the narrative context. It highlights the im-

portance of narrative in relation to looking at the reality of experienced generations of life. 

Narativism is one of many perspectives of looking at the way of perceiving the world 

and motherhood. The paper also highlights the scale of narrative as a way of looking at reality 

from the perspective of the narrator or the person, who is actor of his own story. 

 

Úvod 

Celý svet je javisko a všetci muži aj ženy predstavujú úlohu 

herca; vstupujú a zas odchádzajú; jeden človek zároveň hrá mnohé 

úlohy. Dej hercov sa odohráva plynúcim životom. Shakespeare1. 

Týmto výrokom opisuje autor dojem, ktorý má väčšina z nás, 

keď uvažujeme o svojom živote, alebo o živote iných ľudí, a tým, či je 

život človeka hraným príbehom. Mnohí by súhlasili so zdaním, že nám 

život pripadá ako zmes navzájom nesúvisiacich udalostí. V určitých 

okamžikoch má človek pocit, že  sme sami  súčasťou drámy, kde matne 

vnímame zápletku, ktorá dodáva skúsenostiam, vzťahom, či jedna-

niam, základnú jednotu a význam. Z tohto hľadiska sa predpokladá se-

bapoznanie a taktiež poznanie rôznych možností nazerania a ujasnenia 

si základnej zápletky2. 

Ak sa hlbšie zamyslíme, vyslovíme súhlas s daným výrokom 

a dáme za pravdu Shakesperovi? Je náš život v skutočnosti príbehom, 

v ktorom sme hlavnými postavami3? 

                                                 
1 SHAKESPEARE: Seven ages of man. Londýn, 1948, s. 18. 
2 FAY, B.: Součastná filosofie sociálních věd. Praha: Slon, 1996, s. 213. 
3 FAY, B.: Součastná filosofie sociálních věd. Praha: Slon, 1996, s. 213. 
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Ľudský život má určitú formu, formu určitého príbehu. Nie je 

celkom pravdou, že básne a poviedky  rozprávajú, čo sa stane s hlav-

nými postavami, ale smeruje skôr k ich rozprávanej forme príbehu, 

ktorý zachycuje určitú formu príbehu z ich životov.1 

Ako sa pozerá na tento výrok žena, ktorá sa stala neplánovane 

matkou, žena, ktorá svoje materstvo odkladá, či žena, ktorá sa o rodinu 

márne snaží?  

Ďalšími kľúčovými myšlienkami, ktorými sa autor zaoberal, 

boli: či je náš život v skutočnosti príbehom, v ktorom sme my hlavnými 

postavami? Či je naša kultúra zdrojom príbehov podľa svojho vlast-

ného naratívneho vzorca alebo nás život mýli a príbehy, ktoré hovo-

ríme sú konštrukciami, ktoré si sami vytvárame, aby sme svojmu ži-

votu či kultúre dali zmysel? 

Naše životy plynú a napĺňajú sa z veľkej časti v sociálnom pro-

stredí. Spôsob, akým fungujeme v danom spoločenskom prostredí, 

úzko súvisí so systémom, v ktorom platia určité pravidlá. V každom 

sociálnom momente sme pod ich vplyvom. Sú regulátorom nášho sprá-

vania, ovplyvňujú naše vzťahy k iným, určujú naše práva a povinnosti 

v sociálnych interakciách v rôznych formách. Pozornosť je podriadená 

zákonitostiam a mechanizmom pôsobenia noriem, na úrovni správania 

sa jedinca na úrovni vedomia, vnútorných mechanizmov regulácie 

správania, a tiež na úrovni kognitívneho spracovania noriem. Dôležité 

je, ako jednotlivec vníma samotné normy a akými mechanizmami je 

možné vysvetliť vplyv noriem na jeho správanie. Alternatívou pojmu 

norma je morálny štandard jedinca, či normatívne očakávania4. 

Spoločnosť sa nám od malička snaží vštepovať isté normy, mo-

rálne správanie, avšak ako sa na morálku díva žena, ktorá má problém 

s udržaním vlastnej existencie, a ešte je v situácii, že potrebuje uživiť 

vlastné dieťa? Sú naše príbehy zo života, v živote obsiahnuté, alebo sú 

iba o živote, teda do života vložené? Sú príbehy nášho života žité, 

                                                 
1 KUNA, M.: Úvod do etiky cnosti. Ružomberok: FF KU, 2010, s. 38. 
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alebo iba prerozprávané? Práve v tomto momente sa definuje rozdiel 

medzi rozprávačom príbehu a ľuďmi, ktorí príbeh počúvajú1. 

Keď rozprávač začne hovoriť svoj príbeh niekomu, kto je úplne 

iný ako on sám, začne vytvárať niečo, čo náleží k životu poslucháča – 

rozprávač vkladá zápletku, dramatickú štruktúru, alebo vzorec, ktorý 

je vzhľadom pre osobnosť rozprávača významný, avšak nemusí byť 

významný pre poslucháča. Rozprávač sa svojím príbehom snaží odha-

liť niečo, čo už existuje, alebo sa snaží vytvoriť niečo, čo príbehu chýba? 

Odpovede na tieto otázky závisia od toho, či má rozprávač možnosť 

pochopiť iných, a aj to, v čom samotné pochopenie spočíva2. 

Poukazujeme na teóriu, ktorá predstavuje situáciu, v ktorej sme 

všetci  hercami v rozvíjajúcej sa zápletke a vo filozofickom vyjadrení 

hovoríme o narativizme. 

 

1 Teórie príbehov 

Sociálno-konštrukcionistické prístupy k výskumu vedomia seba 

a osobnej identity, ktoré sa niekedy nazývajú ,,založené na jazyku” zís-

kali vplyv približne pred dvadsiatimi rokmi, ako veľká výzva na ad-

resu implicitných predpokladov, z ktorých vychádzajú tradičné prí-

stupy sociálnej psychológie a psychológie osobnosti. Napriek určitým 

odlišnostiam sa sociálno-konštrukcionistické prístupy zhodujú v kri-

tike „realistických” predpokladov tradičných psychologických výsku-

mov vedomia seba a osobnej identity, podľa ktorých vedomie seba 

existuje ako entita, ktorá môže byť skúmaná a opísaná ako ktorýkoľvek 

iný objekt3. 

Záujem o teórie príbehov, ktoré sa postupom dostávali do pove-

domia prostredníctvom kritickej literatúry je naratívny realizmus 

ako súčasť realizmu, a je taktiež prvkom ´zmeny paradigmy´ posunu 

                                                 
1 RÁCZOVÁ, B.; BABINČÁK, P.: Základy psychológie morálky. Košice: FF UPJŠ, 2009, 
s. 81 – 82. 
2 FAY, B.: Součastná filosofie sociálních věd. Praha: Slon, 1996, s. 213. 
3 TAROČKOVÁ, T.: K hlavným témam naratívnej psychológie. In: Filozofia. 60/2005, s. 490. 
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hraníc v humanitných a sociálnych vedách podľa názoru T. Kuhna. 

Od devätnásteho storočia, metódy prírodných vied slúžili ako model 

pre racionalizáciu ďalších odborov. V posledných dvoch desaťročiach, 

sa ukázalo, že model je nedostatočný pre pochopenie spoločnosti a kul-

túry. Behaviorismus, ktorý ovládal psychológiu, dal priestor prie-

skumu kognitívnych procesov ako cieľavedomej činnosti. Filozofi his-

tórie ukázali, že rozprávanie nie je len impresionistická náhrada spo-

ľahlivej štatistiky, ale je spôsobom pochopenia spoločnosti a danej kul-

túry1.  

Posledné desaťročia dvadsiateho storočia priniesli názory, ktoré 

poskytli nový pohľad na naráciu.  

Za priekopníkov narativizmu sa považujú teoretici histórie 

H. White a F. Ankersmit. Predstavitelia chápu naratívny kontštruktiviz-

mus ako opak či alternatívu tradičného pozitivistického chápania vzťa-

hov historickej narácie a skutočnosti2. 

Filozofia pozná základné teórie narativizmu, teda: opis ako na-

ratívny realizmus, naratívny konštruktivizmus3. 

Prostredníctvom týchto rozdielnych perspektív, líšiacich sa v dô-

raze súčasne vyjadrujú hlavný význam rozprávania o ľudskom živote. 

Naratívny konštruktivizmus považuje vedomie seba za závislé 

od jazyka, a lingvistických praktík, ktoré sa každodenne využívajú, 

aby  sme utvorili význam seba a iných ľudí4. 

Pri takomto používaní jazyka interpretujeme a meníme význam 

vlastných akcií, a akcií iných ľudí v súlade s našimi praktickými a mo-

rálnymi úlohami. Vedomie seba sa považuje za fenomén charakterizo-

vaný interpretáciou, variabilitou, relativitou a plynutím.  

                                                 
1 KREISWIRTH, M.: Trusting the Tale: The Narrativist Turn in the Human Sciences. In: 
New Literary History. Vol. 23, No. 3, 1992, s. 325. 
2 VAŠŠ, M.: Obrat k jazyku. In: Historia Nova II. Bratislava: FF UK, 2/2011, s. 182. 
3 FAY, B.: Součastná filosofie sociálních věd. Praha: Slon, 1996, s. 213. 
4 HORSKÝ, J.: Teórie a narace – příkré protiklady nebo prostupující se kategorie? In: Narace 
a (živá) realita. Praha: Togga, 2012. 
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Z toho hľadiska nie je možné robiť univerzálne výroky o povahe 

vedomia seba, a osobného prežívania, pretože vedomie seba a zážitky 

sa líšia v závislosti od historického, kultúrneho a praktického kontextu.  

Súčasná psychológia potrebuje teoretický a metodologický prí-

stup, ktorý berie do úvahy lingvistickú a diskurznú štrukturáciu vedo-

mia seba a „prežívania”, ale uznáva aj význam v podstate osobnej, ko-

herentnej a reálnej povahy individuálnej subjektívnosti. Dosiahnutie 

tohto cieľa umožňuje práve naratívny psychologický prístup1. 

 

2 Narácia ako organizujúci prístup 
Podľa Serbina narácia (narrative) je synonymum príbehu (story). 

„Príbeh je symbolizovaný opis konania ľudí, ktorý má časovú dimenziu. Príbeh 

má začiatok, stred, a akési zakončenie. Príbeh je stlmený rozoznateľnými sché-

mami udalostí, ktoré sa nazývajú zápletky (plots)“.2 

Mnohí autori vyjadrili  názor, že ľudské konanie a prežívanie má 

naratívnu štruktúru. Sarbin sformuloval tzv. naratívny princíp, 

podľa ktorého ľudia myslia, vnímajú, predstavujú si a robia morálne 

rozhodnutia v súlade s naratívnymi štruktúrami3. 

Sarbin vysvetlil svoju teóriu tak, že na základe rôznych podne-

tov, každý sledovaný objekt spontánne vytvoril príbeh takým spôso-

bom, že predložené podnety boli spojené do vzájomného vzťahu urči-

tým štruktúrovaným spôsobom. Príbehy sú väčšinou tlmené implicit-

ným použitím zápletky. Keď podnetový materiál zobrazuje ľudí, prí-

beh bude vyjadrovať ľudské prežívanie, ciele, hodnoty, zámery 

a úsudky. Zápletka bude ovplyvňovať prúd konania naratívnych po-

stáv.  

                                                 
1 TAROČKOVÁ, T.: K hlavným témam naratívnej psychológie. In: Filozofia. 60/2005, s. 490. 
2 SARBIN, T. R.: The narrative as a root metaphor for psychology. In: SARBIN, T. R. (ed.): 
Narrative psychology. The storie dature of human conduct. New York: Praeger Publishers, 
1986, s. 3 – 10. 
3 SARBIN, T. R.: The narrative as a root metaphor for psychology. In: SARBIN, T. R. (ed.): 
Narrative psychology. The storie dature of human conduct. New York: Praeger Publishers, 
1986, s. 10 – 12. 
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Klasifikácia zápletiek bola autormi klasifikovaná rozdielne. 

White rozlíšil štyri základné štruktúry zápletky: tragédia, komédia, ro-

manca, satira.  

Geren a Gergenová1 identifikovali dimenzie zápletky ako: stabi-

lita, progres, regres. Sarbin poukázal, že problém klasifikácie zápletiek 

príbehov sa vyrieši len vtedy, ak sa bude vychádzať z kontextu príbe-

hov. Práve od kontextu závisí, či čitateľ alebo divák bude smutný, po-

bavený, inšpirovaný, alebo sa poučí z konania naratívnych postáv. Au-

tor považuje naráciu za organizujúci princíp ľudského konania. Nará-

ciu charakterizuje, ako spôsob organizácie epizód, akcií a vysvetlení 

akcií. Hovorí o výkone, ktorý spája reálne fakty a výtvory fantázie, 

kde je zahrnutý čas aj miesto. Príbeh dovoľuje jednotlivcovi začleniť 

do „príbehu” vlastné vysvetlenie správania, kde rozprávač uvedie prí-

činy toho, čo sa stalo. 

Naratívna štruktúra príbehu má rozsiahlu skladbu voľnej kom-

pozície s pomaly plynúcim dejom, ktorý je komponovaný ako rada 

udalostí, ktoré na seba časovo nadväzujú a tvoria hlavnú dejovú líniu. 

Tieto udalosti sú určitými mikropríbehmi, ktoré sú autonómne uzav-

reté deje, rozprávanie deja je teda organizovaný ako sled sekvencii2.  

Narativisti postulujú, že prostredníctvom rozprávania príbehov, 

ktoré sú antropologickou konštantou, ľudia fabulujú význam svojich 

životov a udalostí, na ktorých participujú3. Konštrukcia zmyslov pre-

bieha cez vloženie naratívnych štruktúr do chaotickej matérie skúse-

nosti. 

 

                                                 
1 GEREN, K. J.; GERGEN, M. M.: Narrative form and the construction of psychological science. 
In: SARBIN, T. R. (ed.): Narrative psychology. The storied nature of human conduct. New York: 
Praeger Publishers, 1986, s. 22 – 44. 
2 ŠEĎOVÁ, K.: Vyprávění o mateřství jako heroický epos. Praha, 2006. 
3 Príspevok taktiež poukazuje na rozsiahlosť narácie ako spôsobu nazerania na realitu z 
pohľadu rozprávača či osoby,  ktorá je samotným aktérom vlastného príbehu. 
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3 Sumarizácia materského narativizmu 
Centralita hrdinu: Hrdinom v materských príbehoch je pochopi-

teľne matka. Ako hrdinka sa vyznačuje určitými vlastnosťami a schop-

nosťami: je darkyňou života a silnou vládkyňou detského sveta. Vý-

stižný je výrok matky: „..zrazu mám vedľa seba niekoho, kto je čistý, nepo-

škvrnený a čaká, čo mu poviem. Keď sa na niečo pozrie, záleží na tebe, čo povieš 

alebo nepovieš.. Ja som ten, kto predstaví dieťaťu svet a je veľmi dôležité, 

ako to dieťaťu sprostredkujem“. 

Sekvenčná organizácia rozprávania: Rozprávanie je organizované 

ako sled autonomných mikropríbehov, ktoré stoja paralelne vedľa seba 

s tým, že svoj skutočný význam nadobúdajú až v rámci celku. 

Ak matka hovorí o problémoch s detskými ochoreniami, nie je cieľom 

mikropríbehu popísať, ako to s ochoreniami chodí, ale skrytým úmys-

lom je vytvoriť dojem, že matka dokáže a musí prekonávať prekážky, 

ktoré sa daného problému týkajú. Epizód je mnoho, z relatívne nená-

padných podnetov matky spontánne vykresľujú kľúčové témy rozprá-

vania1. 

Opakovanie: všetky epizódy poukazujú na to isté. Akokoľvek sú 

rôznorodé, v rozprávaní plnia vždy rovnakú funkciu2. Obvykle sa 

v rôznych epizódach opakuje ten istý konflikt. Je to pocit matky, keď už 

zastáva dôležitú rolu matky, je v pozícií, že môže povedať, ako veci 

majú byť. Avšak záleží na tom, či názor okolie bude akceptovať, alebo 

či  dá okolie najavo, že recept na riešenie už existuje. Žena-matka môže 

začať presadzovať svoje a ona tým zosilnie. Nie je však nutné, aby člo-

vek trval na všetkom. Je známe, že človek na všetkom trvá.keď je slabý. 

Objektivita: Svet a život matky je neúprosne objektívny. Mater-

stvo predstavuje morálny imperatív: je jasné, čo je správne, a čo musí 

človek urobiť, aby v situácií, do ktorej sa dostal obstál s cťou. Tematika 

začleňovania sa do objektívneho, štandardného radu, splynutie s ním 

                                                 
1 ŠEĎOVÁ, K.: Vyprávění o mateřství jako heroický epos. Praha, 2006. 
2 ŠEĎOVÁ, K.: Vyprávění o mateřství jako heroický epos. Praha, 2006. 
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sa v rozhovoroch matiek vyskytuje frekventovane. Matka nemôže ko-

nať tak, ako sama chce, musí sa podriadiť, no podriadenosť je dobro-

voľná. Uspokojením pre ženu je vedomie, že je toho schopná. Možnosť 

podriadiť sa, je matkami vnímaná ako hodnota a osobný rast. Človek 

bez dieťaťa by veľa vecí  neurobil. Sú ženy, ktoré sa nevedia vzdať svo-

jej identity, preto materstvo odkladajú, alebo zavrhujú. Mnohé ženy 

taktiež nevedeli, čo všetko so sebou materstvo prináša, ale napokon 

pri zamyslení sa nad svojou situáciou by svoje rozhodnutie - stať sa 

matkou nezmenili. Začlenenie môže mať aj negatívne aspekty (matka 

stráca svoju slobodu). Na druhej strane sa za pozitívum vníma men-

tálne odľahčenie. Život dostane jasný smer, podľa ktorých sa žena 

riadi. Matka nemá čas rozmýšľať nad banalitami, pretože život sa náhle 

stane dynamickým. 

Hľadanie cesty, dobrodružstva: ženy často hľadajú spôsob, ako byť 

dobrou matkou, bez toho, aby neboli samé ukrátené1.  Riešia algoritmus 

ako dávať, ale pritom nestrácať.  Mnohé odpovede na neúspechy 

v úlohe matky odpovedajú: „najbližšie to urobím lepšie”. Dieťa je nový 

element, ktorý núti prehodnocovať zaužívané stereotypy a zvyky, 

a otvára priestor na konfrontáciu s nimi. Istotne ženy- matky budú súh-

lasiť s otázkou, ktorú si častokrát kládli: je to, čo robím správne? Pozor-

nosť je skôr sústredená na negatívne vlastnosti, pretože vzťah dieťa – 

rodič, sa častokrát dostáva do konfrontácie. 

Prekážky, peripetie, krízy: každý príbeh obsahuje svoje viac či me-

nej odhalené negatíva, krízy, ktoré matky prekonávajú. Je nutné naučiť 

sa základným formám zaopatrenia malého dieťaťa, vysporiadať sa 

so spánkovým deficitom, plačom dieťaťa a pod. Každá žena vníma pô-

rod iným spôsobom. Pre niekoho zážitok pôrodu s komplikáciami 

môže byť veľmi negatívny, až frustrujúci. Aj keď finálna radosť sa kaž-

dopádne dostaví, no vyčerpanie a únava niekedy prevýšia neopakujúci 

sa pocit šťastia.  

                                                 
1 ŠEĎOVÁ, K.: Vyprávění o mateřství jako heroický epos. Praha, 2006. 
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Prekonanie prekážok, hrdinský čin, cesta nahor: poukázanie na pre-

kážky a krízy napovedá, že v rozprávaní matiek sú negatíva často spo-

mínané aj preto, aby sa vyzdvihlo a podčiarklo prekonanie práve 

týchto prekážok. Nie je jednoduchá situácia plačúceho dieťaťa, ktorá 

nemá konca. Prekonanie prekážky je výkon silnej osobnosti, najmä 

ženy, ktorá svojím materstvom obetuje veľkú časť seba, svojho života 

pre dieťa. Prekážky sú zároveň skúškami, ktoré majú význam v celej 

narácii o hrdinovi. Posolstvom prekážky je, že hrdinu posúva ďalej 

na jeho ceste. Obraz cesty tak dostáva presnejšie línie : je to cesta nahor. 

Hrdina na svojej ceste prechádza rozličnými skúškami života, ktoré 

z neho robia dokonalejšieho človeka1. 

 

Záver 

Cieľom príspevku, ktorý sme predstavili, bolo poukázať na ma-

terstvo z pohľadu narácie a dôležitosti výberu vlastného pohľadu 

na príbehy, ktoré sa v našich životoch odohrávajú. Príspevok smeroval 

k zamysleniu nad vlastným naratívnym prežívaním a situáciami, 

v ktorých sa každodenne ocitáme. Či je v skutočnosti pravda, že sme 

vlastní románopisci príbehov svojho života, alebo život sám hovorí prí-

behy za nás. 
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Postavenie žien v islame 
 

Barbara Kapciová 
 

The goal of this atricle thesis is to point out women status in Islam and Islamic society 

but also provides different perception of woman in Islam, his source Quaran and in real Is-

lamic society. The difference is caused by interpretation of islam and traditions that have 

a great importance to Muslims. The main purpose of this article is to give information 

about juridical system in Islam and his historical sources, women´s status in society 

and marriages, traditions of veiled women and about problems of child´s brides and imple-

mention of feminine circumcision. Last but not least goals of this article are different appro-

aches to the problem of perception of women in the individual societies. It is determined 

by the high poverty and low level of education in states , where is the highest violation of wo-

men´s rights. 

 

Prepojenie islamu a islamských právnych systémov 

Islam je náboženstvo, ktoré sa nedotýka len náboženskej stránky 

života moslimov a ich viery, ale aj svetskej stránky života spoločnosti 

a každodenného života veriacich. Pre moslimov je islam návodom 

k ich životu, pri rozhodovaní sa v každodenných situáciách. Nábožen-

stvo, tradície a pramene islamského práva zakotvili aj postavenie žien 

v spoločnosti. Napriek tomu, že žijeme v 21. storočí, existuje veľa spo-

ločností, ktoré ženy nepokladajú za rovnocenné ľudské bytosti a sú po-

rušované ich ľudské práva. Práve preto bude cieľom tohto príspevku 

poukázať na rozdielne vnímanie postavenia ženy v islame a jeho zá-

kladnom prameni Koráne a v reálnej islamskej spoločnosti. Tento roz-

diel je determinovaný rozdielnym výkladom islamu a jeho prameňov 

jeho predstaviteľmi. 

Existujú rôzne prístupy ku vnímaniu postavenia ženy v jednot-

livých spoločnostiach. Štáty s nízkou mierou vzdelania a vysokou mie-

rou chudoby a analfabetizmu porušujú práva žien v najvyššej miere. 

Ženy v týchto spoločnostiach nepoznajú svoje práva a žijú v prísne pat-

riarchálnej spoločnosti, kde žena nemá právo slobodne sa rozhodovať.  
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V snahe pochopiť postavenie moslimských žien v spoločnosti, 

vnímanie ich hodnoty v očiach ich rodín, pri porozumení motívom 

ich konania, je dôležité uvedomiť si, že mnohokrát konajú v súlade 

s náboženskými normami, ale aj v súlade s právnymi normami platia-

cimi v štátoch, kde žijú. V očiach západného sveta je často nepochopi-

teľné práve zmierenie sa žien s ich postavením a životmi. Je dôležité 

uvedomiť si, nakoľko je viera prenesená do každodenného života mos-

limov. Ich náboženstvo a viera je v symbióze s ich právnym systémom. 

Preto, ak konajú v rámci svojej viery, konajú aj s súlade s právom. 

Veľmi úzke je prepojenie sféry svetskej a náboženskej. Islamské právo 

je vo veľkej miere etické a je výsledkom Božej vôle a teda vôle Allaha. 

To znamená, že v právnom systéme zohráva veľkú úlohu svedomie.1 

Práve tu môžeme vidieť dôležitosť náboženstva a viery pre moslimov 

v ich každodennom živote.  

Šária je cesta, ktorá v sebe nezahŕňa len reguláciu spoločenských 

vzťahov, ale aj vzťah k Bohu. Je to zákon islamu, hovorí veriacemu 

čo robiť má, čo naopak robiť nesmie a čoho sa má vyvarovať.2 To je 

cesta, ktorá veriacemu zaručí, aby sa stal dobrým moslimom. Práve 

týmto aspektom sa zásadne líši islamské právo od právnych systémov, 

ktoré v sebe zahŕňajú vzťahy medzi ľuďmi a nemajú božský základ.3 

V porovnaní so západnými právnymi systémami v sebe islamské 

právo zahŕňa všetky oblasti života moslimov. Nielen povinnosti po-

vahy religióznej ale aj oblasť hygieny, milosrdenstva, každodenných 

povinností.4 

Hlavným zdrojom  islamského práva je Korán. Sú v ňom obsiah-

nuté oblasti sociálne, morálne, náboženské, politické a zároveň 

                                                 
1 KOVÁŘ, J.: Islám a muslimské země. Praha: Svoboda, 1984, s. 80. 
2 MULLER, Z.: Islám, historie a současnost. Praha: Svoboda, 1997, s. 23. 
3 HRUŠKOVIČ, I.: Islamský právny systém a proces jeho formovania. Bratislava: Vydavateľ-
ské oddelenie právnickej fakulty UK, 1997, s. 17. 
4 HRUŠKOVIČ, I.: Islamský právny systém a proces jeho formovania. Bratislava: Vydavateľ-
ské oddelenie právnickej fakulty UK, 1997, s. 18. 
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aj právne. Korán je najdôležitejším zo zdrojov islamského práva, pre-

tože je to slovo Božie. Je oporou ich právneho systému a islamská 

právna veda ho využíva na zdôvodnenie výrokov právneho charak-

teru. Z Koránu  vychádza základ postavenia žien v islame, ich povin-

nosti, konanie, možná polygamia v manželstve a všetky oblasti týka-

júce sa života moslimov a moslimských žien.1 

Islamské právo vychádza z viacerých prameňov, no na fakte, 

že Korán je pre nich najdôležitejším, odvodzujeme záver, že islamské 

právo je religióznej povahy a z toho vyplýva aj fungovanie spoločnosti 

a zásady, hodnoty a princípy podľa ktorých tieto spoločnosti fungujú. 

 

Manželstvo v islame 

Pre islam je poslanie rodiny a taktiež inštitút manželstva ne-

smierne dôležitý. Rodina je budovaná na veľmi pevných základoch. 

Rodina v rámci svojej existencie zahŕňa skutočné bezpečie, rodičovské, 

súrodenecké, manželské a intímne vzťahy. V rámci rodiny sa odohráva 

najprirodzenejší vzťah. Spája v sebe mravnosť s uspokojením dušev-

ných a fyzických potrieb. V samotnom Koráne je manželstvo spomínané 

vo viacerých veršoch, keďže islam pokladá manželstvo za základný ka-

meň spoločnosti. Sám prorok Mohamed hovoril, že ak sa moslim ožení, 

zvládne tým polovicu náboženstva, pretože sa zaviazal za členov svojej 

rodiny. Preberá za nich zodpovednosť, zachová ľudský rod, zabezpečí 

ich výchovu a materiálne ich zaopatrí.  Za základný kameň rodiny po-

kladá islam manželstvo. Potom, čo Allah obdaril moslimov vierou, dal 

im najvzácnejší a najvýznamnejší z jeho darov a to manželstvo. Duše 

manželov splynú v harmónii, zjednotí ich srdcia a spája ich väzba 

lásky, dôvery a náklonnosti. Za základ moslimskej komunity sa po-

kladá dvojica a z nej pochádzajúca rodina.2  

                                                 
1 HRUŠKOVIČ, I.: Islamský právny systém a proces jeho formovania. Bratislava: Vydavateľ-
ské oddelenie právnickej fakulty UK, 1997, s. 26 – 27. 
2 AL-SBENATY, A.: Manželstvo v islame. Bratislava: Alja, 1998, s. 14 – 17. 
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Ak sa pozrieme na manželstvo z právneho hľadiska, niekedy sa 

chápe ako zmluva o predaji. Ak podstatu manželstva vysvetľujeme 

takto, táto zmluva je medzi najbližšími mužskými príbuznými nevesty, 

teda medzi walim a ženíchom. Wali je zvyčajne otec, starý otec nevesty 

alebo je to osoba mužského pohlavia, ktorá je za nevestu zodpovedná. 

Manželstvo v islame je postavené na písomnej manželskej zmluve, 

ktorú ale  väčšinou uzatvárajú manželia osobne. Zmluva o predaji zna-

mená, že je to predaj ženy, teda snúbenice snúbencovi. Teda predme-

tom kúpy a predaja je žena, nie muž. V takomto nazeraní na manžel-

stvo je žena chápaná ako tovar, o ktorom rozhodujú mužskí príbuzní.1 

Táto zmluva o predaji pre ženu znamená, že nerozhoduje sama o sebe. 

V porovnaní so západnou civilizáciou je tento fakt nepochopiteľný. Na-

priek tomu, že Korán hovorí o slobodnej vôli oboch manželov, toto na-

zeranie na manželstvo s tým nič spoločné nemá. Výrazný vplyv pat-

riarchálnych vzťahov v moslimskej spoločnosti je vidieť aj na tomto 

prípade, pretože vo výklade islamu sa nespomína, žeby túto zmluvu 

mohli uskutočniť ženské príbuzné snúbenice, toto právo majú výsostne 

muži. 

Islam hovorí, že nevesta nemôže vstúpiť do manželstva 

proti svojej vôli, no v reálnom živote je to úplne inak. Dievčatá sú vy-

dávané walim, teda na jeho rozhodnutie a nemajú šancu odporovať, 

najmä, ak je wali ich otec. Unicef vydáva každoročne správy o počte 

detských neviest a takisto úmrtí dievčat po prvom pohlavnom styku 

alebo po prvom pôrode. Hoci sa úrady snažia týmto sobášom zabrániť, 

v skutočnosti na to nemajú veľký dosah. Mnohé z dievčat utekajú 

od manželov, ktorí sú vo veku ich otcov, alebo spáchajú samovraždy. 

Tieto manželstvá neubližujú dievčatám len fyzicky, ale narúšajú 

ich psychický vývoj. V očiach západnej civilizácie je často kritika sme-

rovaná na islam ako náboženstvo, no ako sme uviedli v tejto časti, islam 

pokladá manželstvo za dôležitú inštitúciu a súhlas muža a ženy 

                                                 
1 AL-SBENATY, A.: Manželstvo v islame. Bratislava: Alja, 1998,  s. 14 – 17. 
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na uzavretie manželstva je rovnako dôležitý. Rozdiel je skutočnosť, 

ktorú už praktizujú samotní ľudia, otcovia neviest a takisto muži, ktorí 

si tieto dievčatá berú za manželky. Veková spôsobilosť nie je v Koráne 

ani v prameňoch islamského práva upravená, preto si ju upravujú zá-

konodarcovia a jednotlivé právne systémy v štátoch. Detské nevesty sú 

mnohokrát zdôvodňované vekom Aishe, ktorá bola manželkou proroka 

Mohameda. Najčastejšie zmienky o jej veku sú uvádzané v hadísoch. 

Jej vek bol v čase svadby 6 rokov a vo veku 9 rokov sa stala ženou Mo-

hameda. Aishe bola Mohamedovou najobľúbenejšou manželkou, hovorí 

sa, že v roku 632 zomrel v jej náručí. Ich manželstvo je v očiach mosli-

mov chápané ako harmonické a plné lásky, napriek jej nízkemu veku 

v čase svadby1. Skutoční kritici islamu ale vidia problém detských ne-

viest aj v zdôvodňovaní ich neplnoletosti na príklade veku Aishe. Sa-

motný islam, ale nehovorí o vhodnom veku na uzavretie manželstva 

a práve preto, si túto časť prispôsobili samy ľudia, hoci úrady sa snažia 

týmto sobášom zabrániť 2  

Detské nevesty sú problémom v najchudobnejších krajinách 

sveta ako Etiópia, Bangladéš či Niger. V skutočnosti tieto sobáše ne-

majú nič s islamom, ale oblasti v ktorých tieto rodiny a dievčatá žijú ne-

existuje takmer žiadny prístup k informáciám a vzdelaniu, ani k zá-

kladným zdrojom života, ako je pitná voda. Faktom je, že v štátoch, 

kde sú detské nevesty najviac alarmujúcim problémom je aj najnižšia 

miera vzdelania. V nasledujúcej tabuľke uvádzame počet žien vo veku 

20 – 24 rokov, ktoré majú ukončené stredoškolské vzdelanie. 

                                                 
1 ARMSTRONGOVÁ, K.: Islam. Bratislava: Slovart, 2002, s. 15, 61. 
2 Najviac dievčat stratí sobášom detstvo v Indii. [online], [cit. 8/3/2015]. Dostupné na inter-
nete: <http://spravy.pravda.sk/svet/clanok/230798-najviac-dievcat-strati-sobasom-
detstvo-v-indii>. 
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Graf č. 1: Počet žien vo veku 20 – 24 rokov, ktoré dosiahli stredoškolské 

vzdelanie1

 
Z nasledujúcej tabuľky vyplýva, že miera vzdelania v týchto ob-

lastiach je nesmierne nízka a aj to je dôvodom, prečo mladé ženy a diev-

čatá nevedia takmer nič o svojich právach. Je neuveriteľné, akú schop-

nosť prežiť majú ľudia v týchto oblastiach, ale ani to neoprávňuje ni-

koho takto nehumánne zaobchádzať s ľudskými bytosťami. O ľud-

ských právach tieto dievčatá netušia nič a preto sú proti svojej vôli vy-

dané za mužov, ktorí sú často vo veku ich otcov. Vydaj dcéry nezna-

mená len zbavenie sa osoby, ktorú sa musí rodina snažiť uživiť, ale ta-

kýto sobáš prináša so sebou aj veno. Práve toto sú skutočné dôvody, 

prečo je stále viac dievčat vydaných skôr ako dovŕšia 18 rok života 

a to najčastejšie medzi 15 až 18 rokom.  Nemá to nič spoločné s vierou 

a náboženstvom, ide o skutočnú prax islamu, ktorú uskutočňujú ľu-

dia.2 V očiach západnej civilizácie je islam vnímaný veľmi negatívne 

aj z tohto dôvodu, no dôležitý je fakt, že dôvodom tohto kritického na-

zerania nie je islam ale jeho výklad jednotlivými predstaviteľmi. 

                                                 
1 The tragic lives of child brides. [online], [cit. 10/4/2015]. Dostupné na internete: 
<http://www.educationforgirls.org/>. 
2 LENČ, J.: Fenomén útlaku: detské nevesty. [online], [cit. 3/4/2015].  Dostupné na internete: 
<http://www.islamonline.sk/2014/10/fenomen-utlaku-detske-nevesty>. 
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Nie všetky islamské štáty majú rovnaký prístup ku vzdelaniu alebo po-

staveniu žien v spoločnosti. Niektoré štáty razantne odmietli prijať 

vzor západného systému práva a tvrdo presadzujú súbor predpisov 

a noriem šárie, napríklad Irán, Jemen, Omán, Saudská Arábia. Naopak 

v  Tunisku je islam štátnym náboženstvom, napriek tomu je veľmi to-

lerantný a výrazne poznamenaný európskymi vzormi a zvyklosťami. 

Postavenie žien je priaznivejšie v štátoch severnej Afriky. Ich vnímanie 

je bližšie európskemu pohľadu na ženy a takisto sa tu ženy objavujú 

aj v politike.1 

Médiá sa snažia podať čo najviac informácií o utrpení týchto 

dievčat, no ani to nezmení myslenie ľudí. V roku 2009 priniesli médiá 

správu o svadbe v Jemene, kde rodičia vydali svoju 8 ročnú dcéru 

za muža, ktorý mal 40 rokov. Počas svadobnej noci jej počas pohlav-

ného styku spôsobil také závažné zranenia, že dieťa vykrvácalo a ná-

sledne nato zomrelo.2 Toto zverstvo jej spôsobil jej manžel, ale rovnakú 

vinu na tom nesie rodina, ktorá takúto svadbu povolila. Príbeh 

len 8 ročnej Rawan je jedným z mnohých, ktoré sa dostali na verejnosť. 

Napriek tomu počet detských neviest narastá spolu s rastúcou chudo-

bou v týchto oblastiach 

V 21. storočí, kedy sú ľudské práva samozrejmosťou, existuje 

stále množstvo ľudí, ktorí o nich nevedia nič. Netúžia bojovať za svoje 

práva, nevedia nič o možnostiach, ktoré im život ponúka, jediným 

ich snom je prežiť. Prežiť ďalší deň svojho života bez utrpenia, bolesti 

ale v strachu, ktorý sa stáva ich súčasťou. Aká je skutočná sila týchto 

žien, sa môžeme dozvedieť len z ich vlastných skúseností. Je to sila, 

ktorá im nepomáha svoj život skutočne žiť, iba ho prežívať. To je sku-

točný obraz manželstva a toho, čo sa nedočítame ani v Koráne. 

                                                 
1 Islámske země. [online], [cit. 3/4/2015].  Dostupné na internete: <http://www.cho-
vani.eu/islamske-zeme/c133>. 
2 Nevěstě (8) při svatební noci roztrhal manžel (40) pohlavní orgány a nechal ji zemřít! [online], 
[cit. 5/4/2015]. Dostupné na internete: <http://tn.nova.cz/clanek/zpravy/zahra-
nici/nevesta-8-zemrela-po-svatebni-noci-s-manzelem-40.html>. 
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Základný kameň v manželstve je rovnosť medzi manželkou 

a manželom, ako ľudskými bytosťami. Boh im obom daroval lásku, city 

i rozum. Predstavy o manželkách v islame sú nepochopiteľné, najmä 

pre západnú civilizáciu. Je to zdôvodnené najmä tým, že médiá priná-

šajú informácie o týraní žien svojimi manželmi, znásilňovaní a plnení 

si ich manželských povinností. Dozvedáme sa informácie o útekoch 

žien od svojich manželov, spáchaní samovrážd. Samotný moslimský 

svet sa bráni kritike zo strany médií a sveta a popiera informácie, že by 

boli ženy utláčané. Tieto informácie sú sprostredkované najčastejšie 

zo strany mužov. Odvolávajú sa na Korán, ktorý hlása rovnosť, lásku 

a toleranciu oboch partnerov. O ženách moslimkách sa udomácnila 

predstava, že sú to ženy zahalené čiernym závojom, kráčajú za svojím 

manželom a delia sa o neho s inými manželkami. Boli vnímané a mno-

hokrát aj sú ako zaostalé ženy, ktoré nemajú takmer žiadne práva, žijú 

v područí svojich manželov a otázky sexuálneho života sprevádzali 

hrozivé predstavy. Vina sa pripisovala samozrejme islamu. Je potrebné 

ale rozlíšiť medzi tým, čo islam ako náboženstvo hlása a čo bolo vytvo-

rené samotnými ľuďmi a tradíciami, ktoré sa v islamskej spoločnosti 

udomácnili. Fyzické a často veľmi kruté tresty páchané na ženách Ko-

rán nehlása, takisto nehovorí o nerovnom postavení medzi mužom 

a ženou, nedáva právo manželovi ovládať svoju manželku. V manžel-

skom vzťahu islam hlása úctu a rešpekt medzi manželmi. Neznamená 

to, že manželka má mať z manžela strach, ale majú si prejavovať lásku, 

dôveru a vďaku za to, že sa rozhodli spolu stráviť zvyšok svojho ži-

vota.1  

Tresty ukameňovania, zbičovania a tvrdé fyzické tresty páchané 

na ženách vychádzajú z islamského práva šárie. Výklad šarie je ale roz-

ličný a niekde je vykladaná veľmi radikálne alebo naopak benevo-

lentne. Veľmi prísne je šarii podriaďovaný život spoločnosti napríklad 

                                                 
1 AL-SBENATY, A.: Manželstvo v islame. Bratislava: Alja, 1998,  s. 60 – 61. 
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v Saudskej Arábii, Jemene, Ománe. Výkladom šarie za zaoberajú práv-

nici a odborníci na islamské právo, no ich výklad je poznamenaný ľud-

ským aspektom a umožňuje rôzne výklady tohto islamského práva. 

V Koráne sa o takýchto trestoch nepíše a žena je chápaná ako hodnotná 

ľudská bytosť. 

Napriek tomu, že samotný Korán a islam ako náboženstvo neho-

vorí o rozdielnom postavení muža a ženy, v reálnom živote je to úplne 

inak. Dlhé roky sú ženy v islamskej spoločnosti chápané ako menej-

cenné, ich životy nemajú rovnakú hodnotu ako životy ich otcov, bratov 

a manželov. Od narodenia sú vychovávané k poslušnosti, podriade-

nosť je im vštepovaná každý deň ich života. Je pre nás nepochopiteľné  

prečo sa nebránia životu, ktorý im neumožňuje prežiť ho podľa vlast-

ných predstáv. Kým sú vo vlastných rodinách vidia vzor svojich ma-

tiek, ktorých vlastný názor nemá žiadnu váhu. Manželstvo vnímajú 

ako vzťah, v ktorom sú v podriadenej pozícii, poslušne a trpezlivo zná-

šajú útlak svojho manžela. V skutočnom živote o láske, pochopení a ak-

ceptovaní potrieb oboch partnerov nezostáva nič. Mladé dievčatá ve-

dia, že tak ako ich matky aj ony budú prežívať svoj život takto. Vidia 

násilie páchané na svojich matkách zo strany ich otcov, telesné tresty, 

ktoré prichádzajú vždy, ak ich matka nevyhovie potrebám a predsta-

vám ich otca. Skutočnú realitu manželského života, ale spoznajú 

až po ich vlastnej svadbe. Realitu, ktorú im nikto nepriblíži spoznajú 

veľmi skoro, keď sa ich otcovia rozhodnú vydať ich za mužov, ktorí sú 

mnohokrát vo veku ich samých. Vydajú ich ešte ako deti, čas a roky, 

počas ktorých majú dospieť, stať sa ženami je im ukradnutý. Musia sa 

starať o potreby muža, ktorého často predtým ani nevideli a ich prvé 

stretnutie je spojené s prvými sexuálnymi skúsenosťami. Nikto ich ne-

pripravil na to, čo príde, na život, ktorý len prežijú bez toho, aby 

ich niekto ubránil psychickému a fyzickému trápeniu, ktoré ich čaká. 

Tieto dievčatá musia dospieť zo dňa na deň a prvé dni ich manželského 

života je spojený so strachom a uvedomením si toho, že toto utrpenie 

budú prežívať po zvyšok svojho života. Mnohé dievčatá otehotnejú 
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hneď na začiatku manželstva ešte ako deti sa stávajú matkami. A práve 

ich deti sa stávajú zmyslom ich života. Silu, ktorú musia v sebe nájsť 

každý deň, berú zo svojich detí. Veľké množstvo týchto dievčat, ale 

toto utrpenie nevydrží a svoje životy sa rozhodnú ukončiť. V islamskej 

spoločnosti každoročne veľké množstvo žien spácha samovraždu. Je-

dinú cestu a vykúpenie z tohto pekla, ktoré prežívajú, vidia v ukončení 

svojho života. Tie, ktoré túto silu nemajú, sa rozhodnú pre útek a toto 

rozhodnutie často oľutujú. Po úteku je len malá šanca, že sa im to po-

darí. Pochopenie nenájdu ani vo vlastných rodinách, pretože tie by 

ich okamžite vrátili ich manželom. Ich rodiny by sa nesnažili pochopiť 

dôvody ich konania, ale útek z manželstva znamená hanbu pre ich ro-

dinu. Znamená to, že ich dcéra nebola dobre vychovaná k poslušnosti 

a rešpektovaní svojho manžela. Preto sú ženy odkázané samy na seba. 

Väčšinu z nich nájde ich manžel, alebo rodina a vrátia ich domov, 

alebo sú poslané do väzenia. Väzenia je pre nich často vykúpením, pre-

tože tam žijú „slobodne“, bez prítomnosti mužov, ktorí im strpčujú ži-

vot. Ak ich ale neodovzdajú polícii prichádzajú tresty zo strany 

ich manželov. Fyzické tresty, ktoré ich čakajú si mnohokrát ani ne-

vieme predstaviť. Toto je život, o ktorom sa nedočítame ani v Koráne, 

o ktorom nehovorí islam, ale ktorý vypovedajú skutočné príbehy žien, 

ktorých život je peklom na zemi. 

Postavenie moslimskej ženy v spoločnosti je odvodené od jej sta-

tusu jej stavu – slobodná či vydatá. Po narodení dievčaťa je po dobu 

jej života až po vydaj príťažou pre svoju rodinu, pretože ju musia živiť. 

Takto je dievča chápané v oblastiach s najväčšou chudobou 

ako Etiópia, Keňa. Kvôli chudobe, ktorá dosahuje v týchto  oblastiach 

stále väčšiu úroveň, je snahou rodiny, čo najskôr sa dcéry zbaviť a jedi-

ným východiskom je vydať ju. Žena má tým lepšie postavenie v očiach 

spoločnosti, čím je lepšou manželkou a to v očiach moslimov znamená 

poslušnou. Dobrý manžel si dokáže svoju manželku vychovať a tá ho 

rešpektuje a plní si svoje manželské povinnosti. Kým inde vo svete 

ženy dosahujú úctu a rešpekt svojím vzdelaním, samostatnosťou 
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a schopnosťou presadiť sa vo svete, v islame je takáto žena opovrhnu-

tia hodná. Úlohou ženy je byť dobrou manželkou a to čo najskôr. Musí 

splniť všetky podmienky a povinnosti, ktoré sú od nej očakávané. 

Ako dieťa musí podstúpiť obriezku, pretože len obrezaná žena je čistá 

a dobrá. Jej život znamená byť úctivá voči svojmu otcovi a prejavuje 

to rešpektom a poslušnosťou a jej postavenie sa nemení ani po uzavretí 

manželstva.  

Dôležitý je fakt, že ženy sa takto nechápu vo všetkých moslim-

ských spoločnostiach ako je napríklad Turecko, takéto zaostalé chápa-

nie žien je v oblastiach s nízkou mierou vzdelania ako napríklad Niger, 

Tanzánia. V súčasnosti je veľká snaha zo strany medzinárodných orga-

nizácií, médií bojovať za práva týchto žien, snažiť sa šíriť osvetu a po-

máhať im vo všetkých oblastiach ich života. Táto snaha sa ukazuje 

ako veľmi ťažká práca, pretože tieto ženy prežijú väčšinu svojho života 

v nevedomosti a myslia si, že život, ktorý žijú im určil Allah.  

 

Zahaľovanie 

Ďalším javom, ktorý je pre islam príznačný je tradícia zahaľova-

nia sa. Táto tradícia má oporu aj v samotnom Koráne, čo sa budeme sna-

žiť zdôvodniť na úryvkoch zo samotného Koránu:  

„Proroku, řekni svým manželkám, dcerám svým i veřícím ženám, 

aby přitahovali k sobě své závoje! A toto bude nejvhodnejší k tomu, aby byly 

poznány a nebyly uráženy...“ 

Korán (33:59)1 

„A řekni veřícím ženám, aby cudně klopily zrak a střežily svá pohlaví 

a nedávaly na odiv své ozdoby kromě těch, jež jsou viditelné. A nechť spustí 

závoje své na ňadrá svá. A nechť ukaukazují své ozdoby jedině svým manže-

lúm...“ 

Korán(24:31)2 

                                                 
1 Korán. Brno: Levné knihy, 2010, s. 553. 
2 Korán. Brno: Levné knihy, 2010, s. 559. 
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Z uvedených úryvkov Koránu vyplýva, že Mohamed prikázal ve-

riacim moslimkám zahaľovať sa. Tieto dva verše nehovoria len o oblie-

kaní, ale aj o cudnom správaní sa žien a takisto im to zaručí rešpekt 

v spoločnosti a nebudú urážané zo strany mužov. Zahalená žena je 

v očiach spoločnosti nie len cudnou ženou, ale takisto dobrou veriacou 

moslimkou. 

Islamský spôsob obliekania vyvoláva negatívne reakcie najmä 

v očiach západnej civilizácie. Situácia sa zhoršila najmä po teroristic-

kom útoku 11. septembra 2011, kedy sa zdvihli negatívne nálady voči 

moslimom a islamu, a pocítili to najmä moslimovia žijúci v zahraničí.  

Samotní moslimovia majú na nosenie závoja u žien dvojaký ná-

zor. Taliban zahaľovanie žien presadzoval veľmi agresívne, najmä ce-

lotelový závoj burku,  a spája ho aj s obmedzeniami akýchkoľvek práv 

žien v spoločnosti. Toto vynútenie zahaľovania vyvoláva negatívne re-

akcie aj z radov moslimov. Samotné moslimky sa v názoroch o zahaľo-

vaní rozchádzajú. Mnoho prieskumov však aj v súčasnosti ukazuje, 

že aj moderne a pokrokovo zmýšľajúce ženy sa zastávajú tradičného 

obliekania. Je to pre nich akýsi návrat k pôvodným tradíciám islamu 

a riešia tým problémy spolužitia mužov a žien. Nosením závoja vyjad-

rujú rešpekt k tradíciám islamu a vyzdvihujú aj pozitívnu stránku za-

haľovania. Snažia sa integrovať do moderného sveta, no svojím spôso-

bom, a tak, aby sa cítili bezpečne. Moslimský svet veľmi ostro kritizuje 

snahy západu hovoriť o témach sexu, odhaľovania sa a prikladanie vý-

znamu vonkajšiemu vzhľadu.1 Príkladom tejto skupiny žien bola 

ich reakcia na  pokus tureckého premiéra R. Erdogana v roku 2008 pre-

sadiť  návrh zákona o zakázaní zahaľovania. Jeho pokus bol odmiet-

nutý ženami, ktoré tvrdili, že nechcú byť posudzované podľa ich vý-

zoru, dĺžky sukne, ale podľa ich schopností a vzdelania. Závoj im dáva 

pocit bezpečia, rovnosti a slobody. Štáty ako Egypt a Turecko sú v ob-

lasti zahaľovania veľmi tolerantné, no napriek tomu je tam veľké 

                                                 
1 ARMSTRONGOVÁ, K.: Islam. Bratislava: Slovart, 2002, s. 206 – 207.  
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množstvo žien, ktoré za zahaľovaniu nebránia. Stáva sa, že to nie je tlak 

zo strany mužov, ale je to práve iniciatíva samotných žien. Nosenie zá-

voja sa stáva akýmsi symbolom ako vyjadriť, že žena je dobrou mos-

limkou. V minulosti bolo nosenie závoja a zahaľovanie akousi výsa-

dou, zahaľovať sa mohli len poctivé a počestné ženy. Nosenie závoja 

na bežný deň sa vyžaduje od každej ženy skôr za posledných 40 rokov, 

kedy sa to stáva akousi samozrejmosťou, ktorú si spájame s islamom.1 

Na druhej strane stojí skupina žien, ktorá sa voči tejto tradícii 

bráni a snažia sa presadiť názor, že dobrými moslimkami môžu byť 

aj bez toho, aby mali tváre a telo zahalené. Tieto ženy tvrdia, že nosenie 

burky či hidžábu je často verejný a politický symbol, ale rozhodnutie za-

haliť sa by malo byť ponechané na samotnú ženu. Takéto  rozhodnutie 

je pre nich emocionálne a spojené s ich vierou. Mnohé z moslimiek, 

ktoré sa rozhodli nezahaľovať sa, tvrdia, že práve po zložení závoja sa 

cítili slobodne. Presadzujú názor, že mladé ženy v práci, na univerzi-

tách alebo bežne na ulici vzbudzujú pozornosť už len tým, že sú zaha-

lené a podrobujú sa predsudkom, ktoré majú v zahraničí voči mosli-

moch. Tvrdia, že nepovšimnuté sa cítili práve po zložení svojich závo-

jov.2  

Situácia sa pre mnohé moslimky zmenila po 11. septembri 2011. 

Po teroristickom útoku sa začala verejnosť pozerať na moslimky žijúce 

najmä v zahraničí s nedôverou a vzrástli proti moslimské nálady. 

Veľké množstvo žien sa rozhodlo zložiť si závoje práve po teroristic-

kom útoku v roku 2011 a chceli ukázať pozitívne stránky islamu, 

a zmeniť negatívne nazeranie na islam a moslimov. Táto skupina žien 

                                                 
1 KARLÍK, T.:  Dějiny zahalování. Proč nádherné muslimky skrývají tváře? [online], 
[cit. 5/4/2015]. Dostupné na internete: <http://www.national-geo-
graphic.cz/clanky/dejiny-zahalovani-proc-nadherne-muslimky-skryvaji-
tvare.html#.VSF8v_msW8A>. 
2 Looking for a change. In: Lifting The Veil: Muslim Women Explain Their Choice. [online], 
[cit. 10/4/2015]. Dostupné na internete: 
<http://www.npr.org/2011/04/21/135523680/lifting-the-veil-muslim-women-ex-
plain-their-choice>. 
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je stále väčšia a snažia sa presadiť názor, že či sú ich tváre zahalené 

alebo nie, nemá to nič spoločné s ich vierou a hodnotami, ktoré uzná-

vajú a podľa ktorých žijú.1 

 

Ženská obriezka 

Ďalšou tradíciou, ktorá je v dnešnej dobe nezmyselná je ženská 

obriezka. Obriezka je rituál, ktorý sa často spája s islamom a judaiz-

mom. Tradícia, ktorá súvisí s týmto činom siaha až do obdobia faraó-

nov a oporu nemá ani v Koráne. Úzko súvisí len s praxou islamu a ju-

daizmu, a tradíciami, ktoré sú veľmi prísne presadzované islamskou 

spoločnosťou.2 Obriezku postupujú aj muži a ženy. Mužská obriezka 

v islame znamená akúsi prirodzenú čistotu, ktorú moslimovia ozna-

čujú pojmom fitra. V islame a judaizme je mužská obriezka doporučo-

vaná, no nie je to tradícia presadzovaná len v moslimských spoločnos-

tiach. V USA podstúpi obriezku každý rok viac ako 1 milión chlapcov. 

Najvhodnejší čas na vykonanie obriezky u chlapcov je od 7. dňa po na-

rodení až do 40. dňa. Súvisí to aj so zdravotným stavom chlapca, 

no zvykom je, že obriezka sa vykoná najneskôr do siedmeho roku. Z le-

kárskeho hľadiska sú dokázané benefity mužskej obriezky, najmä ob-

medzenie výskytu infekcií močových ciest a baktérií, ktoré môžu spô-

sobiť ďalšie komplikácie.3 

Rituál ženskej obriezky znamená zmrzačiť dievčenské pohlavné 

orgány a je to jedna z najstarších tradícií praktizujúcich sa na Strednom 

                                                 
1 Wearing The Scarf, Post-Sept. 11. In: Lifting The Veil: Muslim Women Explain Their Choice. 
[online], [cit. 10/4/2015]. Dostupné na internete: 
<http://www.npr.org/2011/04/21/135523680/lifting-the-veil-muslim-women-ex-
plain-their-choice>. 
2 Šejkům se nelíbí zákaz ženské obřízky. [online],  [cit. 18/4/2015]. Dostupné na internete: 
<http://www.tyden.cz/rubriky/zahranici/afrika/sejkum-se-nelibi-zakaz-zenske-
obrizky_15286.html#.VS5S5vmsW8A>. 
3 Mužská obriezka. [online], [cit. 18/4/2015]. Dostupné na internete: <http://www.is-
lamweb.sk/stranky/premusli/Fatwy/fatwa23.htm>. 
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Východe, v niektorých štátoch Afriky a ázijských komunitách. Jej vý-

znam spočíva v ochrane panenstva a čistoty dievčat. Obriezkou sa me-

nia, zraňujú a zmrzačujú  ženské pohlavné orgány. Vykonávatelia 

tohto zákroku často nie sú lekármi, iba poverenými osobami v danej 

komunite – pôrodné baby. Zákrok vykonávajú nástrojmi, ktoré sú ne-

dezinfikované, v niektorých oblastiach na to stačí napríklad žiletka, 

nožnice, úlomky skla. Pre dievča to znamená nesmierne veľkú fyzickú 

bolesť, psychickú traumu a následné zdravotné komplikácie ako infek-

cie, vykrvácanie, problémy a bolesti pri močení a riziká pri pôrode.1 

Obriezka sa v odbornej literatúre označuje FGM/C, čo znamená Fe-

male Genital Mutilation/Cutting – mutilácia genitálií u žien.2 FGM/C 

je vykonávaná najčastejšie na mladých dievčatách ešte pred prvou 

menštruáciu a to do veku 15 rokov, no vyskytujú sa aj prípady, kedy sú 

obrezané aj dospelé ženy. Podľa odhadov Svetovej zdravotníckej organi-

zácie (WHO) dnes žije viac ako 125 miliónov dievčat, ktoré podstúpili 

FGM/C. Obriezka nemá doteraz dokázaný žiadny prínos pre zdravie 

dievčat a žien. V roku 2012 prijalo Valné zhromaždenie OSN rezolúciu 

a eliminácii mrzačenia ženských orgánov.3 WHO vyhlásilo 6. február 

za Medzinárodný deň nulovej tolerancie k mrzačeniu ženských pohlavných 

orgánov. Každý rok sa zvyšuje povedomie o tejto nezmyselnej praxi, 

ktorá bola uznaná za škodlivú a porušuje ľudské práva žien a dievčat.4 

                                                 
1 Až 30 miliónom dievčat dnes hrozí ženská obriezka. [online], [cit. 18/4/2015].  Dostupné na 
internete: <http://www.unicef.sk/aktuality/15-az-30-milionom-dievcat-dnes-hrozi-
zenska-obriezka>. 
2 Je ženská obriezka prejavom kultúrnej identity alebo krutým porušovaním ľudských práv? [on-
line], [cit. 10/4/2015]. Dostupné na internete: <http://hn.hnonline.sk/prilohy-197/je-
zenska-obriezka-prejavom-kulturnej-identity-alebo-krutym-porusovanim-ludskych-
prav-193062>. 
3 Female Genital Mutilation. [online], [cit. 10/4/2015]. Dostupné na internete: 
<http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs241/en//>. 
4 Medzinárodný deň nulovej tolerancie mrzačenia ženských pohlavných orgánov. [online], 
[cit. 10/4/2015]. Dostupné na internete: <http://who.sk/index.php/compo-
nent/jevents/eventdetail/2589/110/medzinarodny-den-nulovej-tolerancie-mrzacenia-
zenskych-pohlavnych-organov?Itemid=1>. 
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Unicef1 vydal štúdiu, v ktorej zozbieral dáta z 29 krajín za posled-

ných 20 rokov, v ktorých sa vykonáva obriezka. V krajinách ako Tan-

zánia, Keňa, Irak, Libéria, Nigéria alebo Stredoafrická republika miera 

dievčat, ktoré musia FGM podstúpiť klesla o polovicu, v niektorých 

prípadoch viac ako o tretinu. Napriek tomuto pozitívnemu zisteniu sú 

stále oblasti, kde obriezku podstúpi až 90% dievčat ako napríklad So-

málsko, Egypt, Sudán. Unicef si uvedomuje, že nestačí len zmena legis-

latívy, najdôležitejšie je zmeniť myslenie a tradície, ktoré sú po stáročia 

zakorenené hlboko v národoch. Unicef sa snaží informovať verejnosť 

o následkoch obriezky, aby sa začal systematicky spochybňovať 

tento nezmyslený zákrok, ktorý nemá nič s vierou ani náboženstvom. 

V štátoch ako je Kanada, Británia, Francúzsko, Švédsko, Nórsko, 

Švajčiarsko a USA je vykonanie FGM prísne zakázané. V niektorých 

prípadoch sa ale tento zákon zdá byť paradoxne skôr na škodu, pretože 

sa tieto zákroky vykonávajú ilegálne a po následných komplikáciách 

u dievčat nemôžu vyhľadať lekársku pomoc, pretože by sa rodina do-

stala do vážnych problémov. Pri dokázaní vykonania FGM hrozí trest 

odňatia slobody až na 14 rokov.2 

24 z 29 krajín, v ktorých sa vykonáva FGM/C prijali do dneš-

ného dňa právne predpisy alebo vyhlášky vzťahujúceho sa k FGM/C. 

Napriek tomu je miera jej vykonania stále vysoká. Už po stáročia sú 

samotní moslimovia svedkami toho, aké následky spôsobuje obriezka 

                                                 
1 Unicef - Detský fond OSN je najväčšou celosvetovou organizáciou, ktorá pomáha naj-
zraniteľnejším deťom na celom svete. Funguje vo viac ako 190 krajinách a oblastiach vo 
svete. Realizuje priamo svoje programy zamerané na pomoc, zbiera finančné prostriedky 
na umožnenie ich realizácie. Spolupracuje s nadnárodnými výbormi na rôznych úrov-
niach, od miestnych organizácií až po jednotlivé vlády krajín. Vytvára dlhodobé rozvo-
jové programy na pomoc deťom v najchudobnejších oblastiach sveta a poskytuje oka-
mžitú pomoc ženám a deťom. 
2 Je ženská obriezka prejavom kultúrnej identity alebo krutým porušovaním ľudských práv? [on-
line], [cit. 10/4/2015]. Dostupné na internete: <http://hn.hnonline.sk/prilohy-197/je-
zenska-obriezka-prejavom-kulturnej-identity-alebo-krutym-porusovanim-ludskych-
prav-193062>. 



166 

ich dievčatám a ako veľmi tým ohrozujú ich životy. Napriek tomu je 

táto tradícia až priveľmi dôležitá na to, aby od nej upustili. 

Zaobchádzanie so ženami ako s nerovnocennými ľudskými by-

tosťami nemá nič v spoločné s islamom ani s výkladom Koránu. Islam 

si jeho predstavitelia v rôznych štátoch prispôsobili podľa seba, tak ako 

aj mieru dodržiavania tradícií, ktoré sa stávajú čoraz viac nezmysel-

nými. Cieľom tohto príspevku bolo poukázať na rozdielne postavenie 

muža a ženy v islame a v jeho základnom prameni Koráne, a v reálnej 

islamskej spoločnosti. Snahou bolo zvýšiť povedomie o porušovaní 

práv týchto žien a dodržiavaní tradícií a fungovaní islamskej spoloč-

nosti, so zreteľom na rozdiely v jednotlivých spoločnostiach, spôso-

bené rôznou mierou chudoby a vzdelania. 
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Postavenie židovskej ženy v  manželstve na území      
starovekej Palestíny vo svetle biblických dejín 

 
Peter Timko 

 

Aim of this work is to clarify status of married woman in ancient Palestine, how it see the Bi-

ble. The work illustrates the cultural and religious life, roles, rights, obligations of a married 

woman in ancient Canaan. Another object of this work it is intended to emphasize the laws 

on the status of women and to highlight practical significance. Finally, the work contains 

betrothal rituals, marriage and daily life of Jewish women in marriage in the territory con-

cerned. 

 

Úvod 

,,Za všetkým hľadaj ženu.“1 Vraví jedno známe francúzske príslo-

vie. Tento nesmrteľný výrok platil počas celej histórie ľudstva a tak je 

tomu aj dnes. Pokušeniu krásnych žien mnoho ráz neodolali ani králi, 

či  cisári. Inak to nebolo ani v starovekej spoločnosti židovského národa 

a v biblických dejinách obzvlášť. Náboženstvo Židov bolo hlavne zále-

žitosťou mužov. Mohlo by sa zdať, že ženy v ňom mali podradnú rolu. 

Pozoruhodné však je, že Biblia je bohatá na ženské príbehy a obrazy, 

ktoré tvrdia opak. Cieľom práce je objasniť sociálny status vydatej ži-

dovskej ženy v starovekej Palestíne z pohľadu, ako ju vníma Biblia. 

Práca ilustruje kultúrny a náboženský život vydatej ženy a úlohy, 

práva, povinností, ktoré ju sprevádzali životom v starovekom Kanaáne. 

Ďalším zámerom práce je zdôrazniť zákony týkajúce sa postavenia vy-

datých žien a poukázať na ich praktický význam. V neposlednom rade 

práca  obsahuje  rituály zasnúbenia, vydaja a každodenného života ži-

dovskej ženy v manželstve na predmetnom území. 

Platformou pre židovstvo je Pentateuch, ktorý nazývajú Tóra, inak 

povedané prvých päť kníh hebrejskej Biblie. Tóra znamená Zákon a je 

základným dokumentom judaizmu. Základným významom slova 

                                                 
1 Fráza pochádza z knihy A. Dumasa staršieho - Parížski Mohykáni (1854-1855) 
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,,tóra“ je učenie alebo návod, ale vzťahuje sa hlavne na prvých päť kníh 

Svätého Písma súvisiacich s Mojžišom a s poznaním zákonov, ktoré ob-

sahujú tieto knihy. Počas stáročí pribudli k Tóre slová Prorokov (Nevi'im) 

a Spisy (Ketuvim), známe ako kabala (tradícia). Súhrn týchto troch oddie-

lov nakoniec prijali ako Písmo. Zo začiatočných písmen Tóry, Neviím 

a Ketuvim vznikla židovská Biblia známa ako Tanach. Tanach bol pre ži-

dovský príbeh Boha mimoriadne dôležitý, pretože prostredníctvom 

neho Boh, nielenže prehovoril k Mojžišovi a podnietil prorokov a iných 

autorov v dávnych časoch, ale skrze Tanach hovorí aj v súčasnosti. 1 

Biblia je svedectvom o histórii izraelského národa a  jediným pra-

meňom, ktorý nás oboznamuje o priebehu a súvislostiach predmetných 

dejín. Najvýznamnejšou úlohou výkladu je koncipovať zámer textu. In-

terpretácia musí byť najprv správne chápaná a až potom si môžeme 

klásť otázku, ako to bolo v skutočnosti. Znalosti dejín Izraela význam-

ným spôsobom dopĺňajú predovšetkým archeologické nálezy. Bez po-

znania výsledkov biblickej archeológie by sme mohli dospieť k myl-

ným záverom. Túto skutočnosť môžeme demonštrovať na biblickom 

príbehu Jefteho (Sdc 11, 30 - 40), kde by sa zdalo, že žena nemá vysokú 

hodnotu a môže byť použitá ako obeta. Na základe výsledkov biblickej 

archeológie je dokázané, že Jefte dal sľub Bohu so znením: „Keď mi dáš 

Amončanov do ruky, potom ten, kto mi vyjde z dvier môjho domu v ústrety – 

keď sa vrátim v pokoji od Amončanov - bude patriť Pánovi a obetujem 

ho ako zápalnú obetu,“ (Sdc 11, 30 - 31) avšak prvého koho by uvidel 

za normálnych okolností, by boli hospodárske zvieratá. Výsledky bib-

lickej archeológie dokazujú, že v prvej miestnosti kanaánskych domoch 

chovali zvieratá.2 

 

                                                 
1 BOWKER, J.: Boh. Krátka história. Bratislava: Ikar, 2004, s. 200 – 201. 
2 Kol. autorov: Biblica – Biblický atlas. Bratislava: Fortuna Libri, 2007, s. 24 – 25. 
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Manželstvo z pohľadu Biblie 
Biblický príbeh o stvorení sveta hovorí o osamelosti Adama, pr-

vého človeka, ktorému Boh stvoril Evu, prvú ženu, aby získal „pomoc, 

ktorá mu bude podobná“ (Gn 2, 18). Touto pomocou sa myslí súci partner 

a pomocník, ktorý by sa odlišoval od zvierat v Edenskej záhrade. Meno 

Eva znamená „život.“ Adam takto pomenoval svoju ženu, lebo sa stala 

,,matkou všetkých žujúcich“ (Gn 3, 2).  Genezis opisuje stvorenie ženy Bo-

hom „z rebra, ktoré vybral Adamovi...“ (Gn 2, 22). Boh stvoril ženu 

z čiastky Adama, z rebra, lebo je blízko srdca. Vtedy Adam povedal: 

„Toto  je teraz kosť z mojich kostí a mäso z môjho mäsa“ (Gn 2, 23). Na po-

zadí rozprávania môžeme badať koncepcie, ktoré sa objavujú naprí-

klad v mýte pripisovanom Platónovi: podľa neho bol človek úplne sám 

v sebe a sebestačný, no pre svoju pýchu bol Diom za trest rozpoltený, 

a tak teraz neprestajne prahne po svojej druhej polovici a ustavične ju 

hľadá, aby našiel svoju úplnosť. Biblická správa o treste nehovorí, 

ale myšlienka, že len v spoločenstve s iným pohlavím sa môže stať člo-

vek ,,úplný,“ je tu rozhodne  prítomná. Židovstvo stavia ženu už od po-

čiatku do svojho špecifického pohľadu a zastáva názor, že žena a muž 

sú si rovní, len majú v tomto svete odlišné povinnosti. Podľa jeho zá-

konov a pravidiel si však nie sme istí, či má židovstvo v tomto tvrdení 

pravdu. 1  

 

Manželstvo v judaizme 
Úvodné strany knihy Genezis v kapitole o stvorení sveta objas-

ňujú základ pre inštitúciu manželstva a pre založenie rodiny v týchto 

veršoch: „A stvoril Boh človeka na svoj obraz, na Boží obraz ho stvoril, muža 

a ženu ich stvoril“ (Gn 1, 27). ,,Preto muž opustí svojho otca i svoju matku 

a prilipne k svojej manželke a budú jedným telom“ (Gn 2, 24). Pri sobáši žena 

opustila svoju rodinu a nasledovala manžela. Jej majetok sa stal man-

                                                 
1 LEŠČINSKÝ, J.: Múdrosť v Izraeli. Košice: Seminár sv. Karola Boromejského, 2008, s. 211. 
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želovým majetkom. Ak bola žena vlastníkom pozemkov, musela sa vy-

dať za člena vlastného kmeňa, aby majetok zostal v rodine (Num 36, 

1 - 12). Hebrejská Biblia nám neposkytuje presný obraz o manželských 

zvyklostiach. Polygamia  bola podľa všetkého pokladaná za priro-

dzenú. Bohatí muži mali viac žien a konkubíny, ktoré si chudobnejší 

nemohli dovoliť a ženy mohli mať len jedného manžela. Medzi ženami 

v polygamnom manželskom zväzku dochádzalo neraz k nenávisti a na-

pätiu. Manželstvá sa dojednávali v rámci kmeňa vo veľmi mladom 

veku.1   

Pôvodný predpis v Starom zákone umožňoval dediť iba mužským 

potomkom (Dt 21, 15 - 17), aby majetok ostával v držaní rodiny (Lv 25, 

8 - 12). Biblia nám ale ukazuje príbeh Salfáda, ktorý nemal synov 

a jeho meno a dedičstvo by bolo za týchto okolností stratené. Preto 

jeho dcéry žiadali o dedičstvo pre seba (Num 27, 1 - 4). Boh takto usta-

novil nový zákon (Num 27, 5 - 11). Pretože by kmeňová pôda bola stra-

tená, keby sa dcéry vydali mimo vlastného kmeňa, žiadali starší Salfá-

dovho kmeňa, aby rozhodnutie bolo zmenené (Num 36, 1 -10). Takto 

boli dcéry, ktoré získali dedičstvo, viazané povinnosťou vydať sa 

vo vlastnom kmeni, a tak sa nemôže dedičstvo dostať mimo kmeňa. Je 

to dokonalý príklad dynamického vývoja práva a jeho interpretácie 

v Starom zákone. Tento zákon však nebol legalizovaný za účelom skva-

litnenia sociálneho statusu žien.2   

Pred ustanovením Tóry mohol muž stretnúť ženu niekde na trž-

nici a pokiaľ si priali vziať sa, priviedol ju domov, tam mali pohlavný 

styk a stali sa manželmi. Po ustanovení Tóry musel muž získať ženu 

v prítomnosti dvoch svedkov a tak sa stala jeho ženou. Muž si mohol 

vziať ženu troma spôsobmi:  

1. sexuálnym stykom – pokiaľ medzi mužom a ženou dôjde k po-

hlavnému styku za účelom sobáša, tak sa stávajú manželmi;  

                                                 
1 Kol. autorov: Komentáre k starému zákonu 3: Exodus. Trnava: Dobrá kniha, 2013, 
s. 508 – 526. 
2 Kol. autorov: Biblica – Biblický atlas. Bratislava: Fortuna Libri, 2007, s. 165. 
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2. peniazmi – ak muž dá žene peniaze (alebo niečo istej finančnej 

hodnoty) pred dvoma svedkami a ona to príjme, potom vstúpia 

do erusin (predbežná manželská zmluva); 

3. kidušin - prostredníctvom zmluvy, v prípade, že muž dá žene 

platnú svadobnú zmluvu podpísanú dvoma hodnovernými 

svedkami.1   

V koncepcii judaizmu je manželstvo akt ,,kúpy“ a žena, ktorá 

predáva seba,  patrí od tej chvíle manželovi a na rozdiel od svojho muža 

nemôže zväzok rozpustiť. Podľa židovského zákona nie je dovolené 

páru vziať sa, pokiaľ sa predtým nikdy nevideli. Snúbenec musí svoju 

snúbenicu vidieť ešte pred manželstvom, aby sa nestalo to, že by sa mu 

nepáčila, lebo by porušil prikázanie o láske k blížnemu. Naopak, snú-

benica nemusí vidieť svojho snúbenca pred manželstvom, pretože 

pre ženu má byť šťastím to, že má nejakého muža, bez ohľadu nato aký 

je. Muž bol zvýhodnený aj v oblasti sexuálnej zdržanlivosti (Num 5, 

28). Zákon od ženy vyžaduje panenstvo pred vstupom do manželstva. 

V prípade, že muž preukázal opak, mohol ženu prepustiť (Dt 22, 13 - 

21). Podmienka panictva pre muža však nebola právne formulovaná.2  

Zasnúbená žena bola považovaná za vydatú ženu (Dt 22, 24; 

2Sam 3, 14), len ešte istú dobu zostávala v dome otca predtým, než bola 

privedená do manželovho domu. Ženích manifestuje svoju túžbu a žič-

livosť urobiť zo ženy svoju manželku vykonaním obradu zvaného ki-

dušin. Tento výraz sa neskôr ujal ako synonymum pre zásnuby. Zasnú-

bená žena bola percipovaná ako sväté vlastníctvo – ako majetok 

chrámu, a preto je zakázaná všetkým ostatným mužom. Doba zasnú-

benia trvala aj niekoľko rokov, ak to bolo dohodnuté vopred. Pred-

bežná dohoda sobáša s právnou záväznosťou sa nazýva erusin. 

Touto zmluvou sú obe strany považované za manželov vo všetkých 

                                                 
1 LAU, J. M.: Praktický judaismus. Praha: P3K, 2012, s. 321 – 323. 
2 COHEN, R.: Talmud v otázkach a odpovediach. Bratislava: SOFA, 2002, s. 127. 
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právnych a náboženských povinnostiach, avšak s výnimkou sexuál-

neho styku. Začiatok manželského spolužitia znamenala až druhá fáza 

nisu´in (privedenie do domu), teda okamih, keď muž priviedol ženu do 

svojho domu. Po erusin  sa čakalo obvykle rok, kým došlo k nisu´in. Be-

hom tohto roku bola žena pokladaná za vydatú a k ukončeniu vzťahu 

bol potrebný rozvod. Manžel musel počas tohto obdobia nájsť miesto 

pre život budúcej rodiny a zariadiť domácnosť.1  

Zásnuby spočívali tiež v spísaní ketuby (svadobná zmluva), ktorá 

zaznamenáva ženíchove finančné záväzky voči jeho neveste. Bol 

to prvý akt svadobného obradu. Ketubu podpisovali dvaja svedkovia 

a ženích. Potreba ketuby vznikla z biblického záznamu: „Ak si muž 

vezme ženu a bude ju mať a ona sa mu potom pre niečo odporné znepáči, napíše 

jej priepustný list, dá jej ho do ruky a pošle ju z domu preč“ (Dt 24, 1). Ketuba 

je podpísaná ešte pred svadobným obradom, lebo mužovi  je zakázané 

byť v prítomnosti svojej ženy, kým nevlastní ketubu, ktorá zaručuje 

jej práva. Ihneď po erusin sa ketuba číta nahlas, takže všetci prítomní 

môžu počuť podmienky, a až potom sa dokončí časť nisu´in. Ketuba ne-

uvádza len práva ženy, ale znemožňuje tiež neuvážene sa rozviesť a je 

ekonomickou ochranou pre ženu. Na ilustráciu uvedieme dva zákony 

Tóry vzťahujúce sa k manželstvu, z ktorých plynie dôležitosť ketuby. 

Prvým zákonom je, že muž si môže vziať toľko žien, koľko chce. Pokiaľ 

by mal muž viacero žien a zomrel by bez ketuby, tak by došlo k sporu 

o majetok. Druhým zákonom je, že muž sa môže rozviesť bez súhlasu 

ženy.2  

Posledné prikázanie z Dekalógu v hebrejskom preklade hovorí: 

Nebudeš žiadostivo túžiť po dome svojho blížneho. Nebudeš žiadostivo túžiť 

po žene svojho blížneho ani po jeho otrokovi, ani po jeho otrokyni, ani po 

jeho volovi, ani po jeho oslovi, ani po ničom, čo má tvoj blížny. (Ex 20, 17). 

Tento text budí dojem, že na prvom mieste zakazuje príkaz mužovi 

                                                 
1 DE VRIES, S. P.: Židovské obřady a symboly. Praha: Vyšehrad, 2009, s. 190 – 192. 
2 SATLOW, M. L.: Jewish Marriage in Antiquity. Oxfordshire: Princeton University Press, 
2001, s. 170 – 173. 
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vziať inému mužovi dom a až na druhom mieste manželku spolu 

so služobníctvom, zvieratami a ostatným jeho majetkom. Dom však ne-

predstavuje len materiálnu štruktúru, ale jednu bunku patriarchálnej 

rodiny. Všetky ostatné osoby a zvieratá patria do domu blížneho. Prvá 

časť nariadenia tak predstavuje zhrnutie toho, čo nasleduje a z naratív-

neho hľadiska funguje ako úvod. Z toho teda vyplýva, že prvým čle-

nom nie je dom blížneho, ale žena blížneho, ako je to aj v Dt 5, 21. 

Toto poradie sa nachádza aj v gréckom preklade (Ex 20, 17) a v súlade 

s ním je ustanovené Desatoro Katolíckej cirkvi.1 

 
Nevera v manželstve 

,,Nescudzoložíš!“ (Ex 20, 14; Dt 5, 18). V hebrejčine jestvujú dva 

termíny na označenie nezriadenej sexuality: scudzoložiť a rozpustilo 

pohlavne žiť v zmysle prostitúcie. V tomto verši je aplikované slovo, 

ktoré označuje pohlavný styk s manželkou iného muža alebo pannou, 

ktorá bola sľúbená inému mužovi (Lv 18, 20; 20, 10; Dt 22, 23 - 27). Pred-

metné sloveso sa používa na prehrešok oboch pohlaví. Nepatria sem 

termíny ako prostitúcia, fornikácia, sexuálna nezriadenosť, a pod. 

Podľa rabína Rašiho je prípustné o cudzoložstve hovoriť jedine v súvis-

losti s vydatou ženou a takýto skutok si zasluhuje smrť. Rabín Ibn Ezra 

zase považuje tento výraz za každý nedovolený vzťah. Prikázanie ,,ne-

scudzoložíš“ je paralelné s druhým prikázaním  na prvej tabuli, ktoré ve-

tuje modloslužbu, lebo kto zradí svoje manželské záväzky, možno 

od neho očakávať, že zradí Boha.2  

,,Kto bude súložiť s vydatou ženou, s manželkou svojho blížneho, tak 

cudzoložník ako cudzoložnica musia zomrieť“ (Lv 20, 10). Z predchádzajú-

ceho veršu vyplýva, že žena bolo pri nevere postihovaná rovnako 

ako muž. Usmrtení nebudú iba v prípade, že žena je otrokyňa, ale aj tak 

                                                 
1 Kol. autorov: Komentáre k starému zákonu 3: Exodus. Trnava: Dobrá kniha, 2013, s. 508 – 
526. 
2 Kol. autorov: Komentáre k starému zákonu 3: Exodus. Trnava: Dobrá kniha, 2013, s. 524 – 
525.   
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budú obaja potrestaní. Zákon tento postoj odôvodňuje tým, že žena ne-

bola slobodná (Lv 19, 20). Ak bola žena neverná, mala byť ukameňo-

vaná so svojím spoločníkom. Rovnako boli obaja ukameňovaní, ak bola 

žena zasnúbená, keďže zasnúbenie dávalo obom stránkam aj manžel-

ské povinnosti, považovalo sa to za neveru (Dt 22, 23 - 24). Keď muž 

znásilnil zasnúbenú ženu bol usmrtený len on (Dt 22, 25), a ak znásilnil 

slobodné dievča, tak bol povinný si ju vziať a zaplatiť jej otcovi 

50 šeklov striebra (Dt 22, 28 - 29). V prípade, že sa nedala dokázať že-

nina nevera a manžel mal len podozrenie, sa využíval zákon o žiarli-

vosti, tzv. ordálie alebo Boží súd (Num 5, 11 -15). Žena musela vypiť 

vodu, ktorú jej kňaz nabral do hlinenej nádoby a vysypal do nej prach 

z povaly svätostánku. Ak bola nevinná, tak sa jej nemalo nič stať, ale ak 

sa previnila, tak voda ,,do nej vnikne ako trpká bolesť, lono jej napuchne 

a bedrá jej ochromejú, a tak bude žena prekliata na výstrahu uprostred svojho 

ľudu“ (Num 5, 24 -27). Tento súd sa konal, len veľmi zriedkavo. Sväté 

Písmo neuvádza žiaden prípad podobného súdu.1 

 

Úloha a postavenie matky 

Keď dal Adam svojej žene meno Eva (život), naznačil jej povola-

nie, aby bola ,,matkou žijúcich“ (Gn 3, 20).  Ženy boli predovšetkým 

manželky a matky, ktoré viedli domácnosť. Obraz dobrej ženy v Knihe 

prísloví poskytuje predstavu zručnosti a zodpovednosti ženy v domá-

com prostredí:  ,,Veď vstáva ešte za noci a rozdeľuje pokrm svojej čeľadi 

a prácu svojim dievčatám“ (Prís 31, 15). Úlohou ženy bolo vykonávať 

bežné domáce práce a pracovať na poli. Jej poslanie bolo stať sa matkou 

a bola jej zverená vychová detí v prvých rokoch života. Situácia vo vý-

chove detí sa menila od štyroch rokov, a to podľa pohlavia. Dcéra zos-

                                                 
1 MORDEL, Š.: Biblická archeológia. Spišská kapitula: Nadácia Kňazského seminára bis-
kupa Jána Vojtaššáka, 2005, s. 275 – 276. 
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távala pri matke. Isteže, v dome sú práva ženy akoby rovnaké s prá-

vami manžela, aspoň čo sa týka detí, ktoré vychováva; avšak Zákon 

jej prideľuje druhoradé miesto.1 

Manželka sa nespomína medzi tými, čo musia prísne zachovávať 

sobotu. Neskôr, ale získala výsadu zapaľovať svetlo šábesu na základe 

starobylej tradície. V piatok pred západom slnka zapálila sviece 

v dome a riekla pritom príslušné požehnanie. Mimo kultu Zákon veľmi 

starostlivo chráni ženu, najmä čo sa týka jej vlastnej oblasti života. Muž 

musí rešpektovať jej životný rytmus (Lv 20, 18); rešpektuje ju natoľko, 

že vyžaduje od nej taký ideál vernosti v manželstve, na aký sa on sám 

nezaväzuje.2 

Židovská rodina je ohniskom náboženskej aktivity a rodina hrá 

hlavnú úlohu nielen ako základná jednotka sociálneho života, ale zá-

kladné náboženské rituály a sviatky sa odohrávajú v prostredí rodiny. 

Domov tradične predstavuje prvopočiatočný posvätný priestor a ro-

dina základnú rituálnu jednotku judaizmu. Doma je najvyššou hodno-

tou šalom bajit (pokoj domova), ktorú strážia prísne zákony hierarchie 

a úcty k rodičom. 3 

Príslušnosť k rodine a tým aj zabezpečenie dedičského práva 

a potomstva boli významnou otázkou v starovekom Izraeli. Ako matke 

patrila židovskej žene úcta jej detí a v istom zmysle aj jej manžela. Do-

konca aj židovský pôvod sa dedil po matke. Vo štvrtom bode dekalógu 

sa píše: ,,Cti svojho otca a svoju matku, aby si dlho žil na zemi, ktorú ti dá 

Pán, tvoj Boh“ (Ex 20, 12). Z toho rezultuje, že deti majú mať v úcte nie-

len otca, ale rovnakým spôsobom aj matku. Zakázané bolo matku ha-

nobiť (Prís 19, 26; 29, 15), pohŕdať ňou (Prís 23, 22) a kliať ju (Prís 20, 

20). Česť matiek dokresľuje i okolnosť, že niektoré významné mestá 

boli chápané ako živá matka chrániaca svojich obyvateľov. Sám Jeru-

zalem bol chápaný ako matka izraelských miest, symbol Božej lásky 

                                                 
1 ĎURICA, J.: Manželstvo a rodina v Biblii. Trnava: Dobrá kniha, 2008, s. 100 – 105.  
2 JOHNSON, P.: Dějiny židovského národa. Praha: Rozmluvy, 2007, s. 47. 
3 FISHBANE, M. A.: Judaismus: Zjevení a tradice. Praha: Prostor, 1996, s. 136 – 137. 
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a ochrany (Iz 66, 13). Bezdetnosť bola považovaná takmer za Boží trest. 

V Prvej knihe Samuelovej sa dočítame ako je Elkánova neplodná žena 

Chana kruto hanobená Elkánovou druhou ženou Peninou (1Sam 1).1  

 

Zákony rituálnej čistoty 

Žena bola kvôli svojmu psychosomatickému ustrojeniu (tehoten-

stvo, pôrod, menštruácia) podrobená tvrdým zákonom: ,,Ak má nejaká 

žena výtok, a to riadny mesačný krvotok na svojom tele, ostane sedem dní 

vo svojom očisťovaní. Kto sa jej dotkne, je až do večera nečistý“(Lv 15, 19). 

Znamená to, že ak žena menštruuje, tak je sedem dní nečistá. Kto sa 

dotkne takejto ženy alebo niečoho, čoho sa dotkla bude až do večera 

nečistý, resp. všetko čoho sa žena dotkla bolo považované za nečisté. 

Pokiaľ niekto v tom čas so ženou manželsky obcoval, nevediac o men-

štruácii, bol sedem dní nečistý (Lv 15, 19 - 23). Ak to však urobil ve-

dome, mal byť dokonca vylúčený z náboženskej obce (Lv 20, 18).2  

Žena bola považovaná za nečistú aj počas doby po pôrode 

(Lv 12). V knihe Levitikus čítame o ,,očisťovaní rodičky,“ teda o pra-

vidlách šestonedelí (Lv 12). Kniha Levitikus popisuje rozdiel v prípade 

narodenia syna a dcéry. Pri narodení syna je žena nečistá sedem dní 

a potom ešte 33 dní. Pri narodení dievčaťa trvá nečistota ženy dva týž-

dne a potom ešte 66 dní (ide o tzv. očisťovanie krvi). Žena sa počas 

tohto obdobia nesmela dotknúť ,,ničoho svätého“ a nesmela vstúpiť 

do svätyne, pokiaľ neskončia dni jej očisťovania (Lv 12, 4). Po týchto 

dňoch musí doniesť kňazovi ,,ročného baránka na celostnú žertvu a holúbka 

alebo hrdličku na obetu za hriech“ (Lv 12, 6). Preto sa aj v Novom Zákone 

dočítame, že Ježišova matka Mária, keďže bola židovská žena prišla obe-

tovať do chrámu (Lk 2, 22 - 24). 3 

                                                 
1 BALABÁN, M.: Jímavé portréty biblických žen. Praha: Kalich, 2009, s. 16 – 19. 
2 HERIBAN, J.: Úvody k jednotlivým spisom. In: Sväté písmo. Trnava: Spolok svätého Voj-
techa, 2005, s. 187. 
3 NOSEK, B.; DAMOHORSKÁ, P.: Židovské tradice a zvyky. Praha: Karolinum, 2010, s. 16 
– 17. 
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Žena, ktorá má maternicové krvácanie je označená ako nida, 

čo znamená ,,odlúčená.“ Od tej chvíle nesmie prísť so svojim mužom 

do fyzického kontaktu. Je možné, že sa krvavá škvrna objaví v dobe te-

hotenstva alebo kojenia (keď žena nemenštruuje) a aj vtedy je označená 

ako nida. Žena bola považovaná za nečistú, lebo judaizmus vychádza 

z presvedčenia, že v krvi sídli duša. Podľa Gn 9, 4 je krv sídlom duše 

a podľa Lv 17, 11 v nej je život. Aby sa nida stala rituálne čistou, musí 

prejsť štyrmi stupňami:  

1. musí počkať, kým menštruácia neskončí; 

2. musí vykonať vyšetrenie, aby si bola istá, že výtok krvi prestal; 

3. musí napočítať sedem čistých dní; 

4. musí sa ponoriť do mikve.1 

Ženu, ktorá ukončila sedem čistých dní bez krvácania (alebo ne-

vestu pred svadbou) čaká poborenie do mikve. Ponorenie si vyžaduje 

prípravu: umytie a učesanie vlasov, úprava nechtov, zloženie šperkov 

a sponiek, vyčistenie zubov a vôbec odstránenie akejkoľvek nečistoty 

z tela. Z kúpeľa alebo zo sprchy ide žena ihneď do mikve a celá sa po-

noriť. Ponorenie do mikve zmýva všetku rituálnu nečistotu. Pred pono-

rením je však potrebné odstrániť všetko, čo by mohlo zabrániť vode, 

aby sa dostala priamo na telo. Sväté Písmo hovorí o očisťovaní poškvr-

nenej nádoby: ,,...drevená nádoba sa vymyje vodou“ (Lv 15, 12). Tak to je aj 

v prípade muža a ženy, ktorí sa znečistia. Až potom čo sa vrátia od pô-

vodného prameňa sú znovuzrodení, čistí a bez poškvrny.2 

 

Rozvod a vdovstvo 

Otázka rozvodu (hebr. gerušin) je obsiahnutá v Tóre: „Ak si muž 

vezme ženu a bude ju mať a ona sa mu potom pre niečo odporné znepáči, napíše 

jej priepustný list, dá jej ho do ruky a pošle ju z domu preč. Keď odíde a vydá 

sa za iného muža a on k nej bude mať tiež odpor, dá jej priepustný list a pošle 

                                                 
1 LAU, J. M.: Praktický judaismus. Praha: P3K, 2012, s. 338 – 339. 
2 NOSEK, B.; DAMOHORSKÁ, P.: Židovské tradice a zvyky. Praha: Karolinum, 2010, 
s. 122 – 124. 
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ju zo svojho domu, alebo zomrie, prvý muž si ju nebude môcť opäť vziať 

za ženu, lebo je poškvrnená...“ (Dt 24, 1 – 4a).  

Z toho rezultuje, že pre muža bol rozvod možný bez ženinho 

súhlasu. Preto bola spísaná ketuba, ktorá zabezpečovala ženu v prípade 

manželovej smrti alebo rozvodu. To znamená, že ak mal muž majetok, 

tak prepustená žena alebo vdova nebola ponechaná po manželovej 

smrti v ťažkej ekonomickej situácii. Ak však muž bol remeselník a ne-

mal žiadne pole, tak vdova prišla o obživu. Mojžišov zákon teda dovo-

ľoval manželskú rozluku. Zatiaľ čo muž sa mohol nechať ľahko roz-

viesť, dokonca aj bez súhlasu ženy, žena mohla požiadať o rozvod iba 

so súhlasom manžela. Právo na rozvod bolo mužovi odobraté iba v prí-

pade krivého obvinenia ženy, napr. že žena, s ktorou sa oženil, nebola 

panna (Dt 22, 13 -20) a v prípade, že zneuctil nezasnúbenú pannu, mal 

povinnosť sa s ňou oženiť a nesmel sa s ňou rozviesť (Dt 22, 28 - 29).1  

S takou praxou boli spojené psychologické a sociologické prob-

lémy. Osud prepustenej ženy kládol viacero otázok. Problémom nebolo 

preradenie prepustenej ženy späť do domu jej rodného otca, ale osud 

takejto prepustenej ženy. Táto žena sa mohla znovu vydať, bola však 

chápaná ako „sekundárny majetok.“ V prípade, ak sa druhý vydaj ne-

uskutočnil a dom otca nebol schopný zabezpečiť prostriedky na živo-

bytie, sociálny status takejto ženy bol často zredukovaný na krajnú chu-

dobu (Gn 16), a dokonca mohla byť legitímne predaná spolu so svojimi 

deťmi do otroctva (Ex 21, 1 -7). K najčastejším problémom patrili prí-

pady prekrúcania spravodlivosti a nebolo zriedkavé aj sexuálne zneu-

žívanie. Ak to skonfrontujeme s Novým zákonom, tak z  tohto pohľadu 

jeden z významov Ježišovho zákazu prepúšťať manželku (Mt 5, 31 - 32; 

19, 3 - 9; Mk 10 , 2 -12; Lk 16, 18) mohla byť ochrana prepustených žien 

pred útlakom, zneužívaním a životom v krajnej biede.2  

                                                 
1 WRIGHT, CH.: Deuteronomy: Understanding the Bible Commentary Series. Massachusetts: 
Hendrickson Publishers, 1996, s. 244 – 246. 
2 DUBOVSKÝ, P.: Štruktúra patriarchálnej rodiny v Starom Zákone a jej vplyv na nerozlučnosť 
manželstva. In: Rodina v súčasnom svete. Bratislava: TF TU, 2006, s. 9 – 19. 
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Osudy prepustených žien boli paralelne s osudmi vdov. Vdova 

bola opatrená tzv. levirátom, podľa ktorého sa stala ženou najbližšieho 

príbuzného svojho manžela, zvyčajne brata. Brat zomrelého nemal 

len povinnosť vziať si jeho ženu a postarať sa o ňu, ale tiež zabezpečiť 

jeho potomstvo. Prvý syn z tohto manželstva bol zákonitým potomkom 

zosnulého. Tento zákon má predovšetkým uchrániť vdovu pred chu-

dobou a prostitúciou. Nie je však vždy pozitívne vnímaný. Keďže 

vdova patrila do najzraniteľnejšej sociálnej skupiny, Tóra dbala 

na jej ochranu: ,,Vdove a sirote nebudete krivdiť! Ak im budeš krivdiť a oni 

budú volať ku mne, ja isto vypočujem ich volanie, vzbĺkne môj hnev a pobijem 

vás mečom. Potom budú vaše ženy vdovami a vaše deti sirotami“ (Ex 22, 

22 – 24).1 

 

Záver 

Postavenie žien bolo v starovekej spoločnosti Židov často degra-

dované. Bola to menej dôležitá umlčovaná skupina vo svete, 

kde vládnu muži. Postavenie ženy v židovstve je však najskôr nábožen-

ská a nie jednoduchá spoločenská otázka. Biblický pohľad sa snažil po-

nímať manželstvo ako ochranu ženy v podmienkach starovekej spoloč-

nosti Blízkeho východu. Jej postavenie, bezpečnosť a šťastie záviseli 

od ochrany muža. Najskôr od ochrany otca a následne od ochrany 

manžela. Skutočné uznanie získala žena, keď sa stala matkou. Vtedy 

dosiahla žena skutočnú úctu svojho manžela a detí. Ak bola žena nep-

lodná, bolo to považované za Boží trest. S materstvom získala vyššie 

postavenie ako slobodná žena alebo bezdetná vydatá žena. Zákon síce 

prideľoval žene druhoradú úlohu, no napriek tomu boli práva ženy 

v dome kvázi rovnaké s právami manžela a časom získavala čoraz viac 

výsad.  

                                                 
1 HERIBAN, J.: Úvody k jednotlivým spisom. In: Sväté písmo. Trnava: Spolok svätého Voj-
techa, 2005, s. 88. 
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Zámerom biblických úsilí bolo teda dať žene bezpečnú istotu, 

vhodné a spravodlivé rozdelenie práv a povinností, no vo všeobecnosti 

žiadnu rovnoprávnosť a už vôbec nie rovnaké postavenie. Akokoľvek 

boli zákony na ženu tvrdé, na staroveké pomery to bolo primerané. 

Kto iný mal ženu ochraňovať, keď nie jej otec alebo muž? Skutočné 

uznanie a postavenie však mohla žena získať len vtedy, ak mala spra-

vodlivého otca a dostala muža, ktorý by ju uznal ako osobnosť. 
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Smernica EÚ o ochrane obetí trestných činov v kontexte 
konsenzuálnej prostitúcie na Slovensku 

 
Veronika Valkovičová 

 

Persons in prostitution face considerable social exclusion and marginalisation in Central 

and Eastern Europe. The discourse of public policies aimed at regulating prostitution keeps 

the persons in the context of criminal activities, nevertheless, the prostitution itself is not 

outlawed. The media discourse often frames persons in prostitution as subjects profiting from 

the criminal nature of prostitution, a human-rights-based approach to the dispositions 

of persons in prostitution is absent and the rights or legal protection of these persons are 

rarely invoked. Yet they often fall victims of crimes. Therefore, this contribution focuses 

on the consensual prostitution in the context of new incentives related to the Victim’s Di-

rective of the EU which enlarges the spectrum of rights devoted to victims of crime. This con-

tribution analyses the current legal framework as well as the social reality of persons in pros-

titution in Slovakia and focuses on the challenges brought up by the new Directive.  

 

Úvod 

V roku 2012 bola prijatá Smernica Európskeho Parlamentu a Rady 

2012/29/EÚ (ďalej len smernica), ktorou sa stanovujú minimálne normy 

v oblasti práv, podpory a ochrany obetí trestných činov. Touto smerni-

cou bolo nahradené rámcové rozhodnutie Rady z roku 2001, ktoré usta-

novilo základné práva obetí trestných činov v európskom spoločen-

stve1. Prijatie tohto legislatívneho dokumentu, ktorý sa členské štáty 

zaviazali transponovať do svojich legislatív a verejných politík 

do 16. novembra 2015, predstavovalo ďalší krok ku konvergencii poli-

tík členských štátov v oblasti justície a trestného práva. Napriek tomu, 

že táto oblasť primárne patrí do tradične vymedzeného tretieho piliera 

európskych politík, je do značnej miery súčasťou Európskej Charty zá-

kladných práv a teda i princípu nediskriminácie. Práva obetí trestných 

                                                 
1 Pod spomínané nariadenie sa podpísali všetky členské štáty EÚ, okrem Dánska, v kto-
rom naďalej platí rámcové nariadenie z roku 2001.  
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činov sa tak stali súčasťou politiky európskeho občianstva, ktorá vyu-

žíva nástroje negatívnej a pozitívnej integrácie. Harmonizácii v danej 

oblasti bráni prirodzene hneď niekoľko prekážok, primárne však inšti-

tucionálne, netreba zabúdať, že ochrana práv obetí trestných činov je 

inherentne spätá s trestnými poriadkami v členských krajinách, ktoré 

sa rôznia. Tento príspevok sa tak zaoberá novými záväzkami, 

ktoré smernica vyžaduje od členských štátov EÚ, ako i Slovenskej re-

publiky (ďalej len SR), v kontexte právnej úpravy konsenzuálnej pros-

titúcie. Príspevok sa primárne sústredí na dva nové princípy, 

ktoré smernica prináša do praxe a to dôraz na individuálne hodnotenie 

situácie, v ktorej sa obeť nachádza a nediskriminačný prístup profesio-

nálov a profesionáliek (z radov polície, justície či zdravotných zaria-

dení) a dôraz na dôstojnosť obetí trestných činov. Inštitúcia prostitúcie 

si v krajinách EÚ nesie konotáciu prekarizovanej životnej reality, 

ktorá je spätá s násilnou trestnou činnosťou. Špecifikom inštitúcie pros-

titúcie na Slovensku je i jej fungovanie v akomsi právnom vákuu, 

ktoré domáhanie sa práv osôb v prostitúcii komplikuje.  

V tomto príspevku sa preto budeme zaoberať doterajšími európ-

skymi a slovenskými výskumami sociálnej reality osôb v prostitúcii 

v kontexte právnych záväzkov, ktoré samotná smernica prinesie. 

Je nutné zdôrazniť, že po transpozícií smernice bude SR viazaná 

jej článkami a v tomto ohľade môže byť na Európsky súdny dvor podaná 

žaloba o nesplnení povinnosti. V tomto príspevku sa budeme na za-

čiatku venovať vymedzeniu pojmov, ako i epistemologických výcho-

dísk skúmania práv osôb v prostitúcií na Slovensku. Následne budeme 

vychádzať z výskumov uskutočnených v Európe, i keď sa príspevok 

primárne zameriava na výsledky výskumov v SR a v susednej Českej 

republike. Na záver príspevok zhodnotí, aké primárne výzvy v tomto 

ohľade bude predstavovať smernica pre slovenský právny poriadok 

a pre samotnú ochranu práv osôb v prostitúcii.  

Prostitúciou, ako výmenou sexuálnych služieb v podobe teles-

ného styku (i inak než súložou) medzi dospelými jedincami za odmenu 
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alebo za prísľub odmeny1, sa zaoberajú mnohé spoločenské vedy, pri-

čom je nutné zdôrazniť mnohé epistemologické rámce. O prostitúcii sa 

často v spoločenských vedách hovorí ako o patológii2, avšak tento prí-

stup má tendenciu generalizovať životné reality osôb v prostitúcii, 

vníma ich ako objekty, nie ako aktívne subjekty spoločnosti s ľudskými 

a občianskymi právami3. Európski vedeckí pracovníci a pracovníčky 

spoločenských vied (primárne sociológie, sociálnej antropológie či po-

litológie) sa v posledných dvoch desaťročiach venujú (i pod vplyvom 

tretej vlny feminizmu) ľudsko-právnej perspektíve na inštitúciu prosti-

túcie. V tomto ohľade sa najčastejšie stretávame s dvoma prístupmi – 

s prístupom rodového násilia a sexuálnej práce4. V tomto príspevku 

na inštitúciu prostitúcie v SR nahliadame z hľadiska sexuálnej práce, 

keďže slovenská legislatíva tento termín nepozná. V príspevku tak ho-

voríme o „osobách v prostitúcii“, ako o synonyme pre „prostitútov 

a prostitútky“. Vyhýbame sa pojmu „sex biznis“, keďže na základe 

právnej úpravy prostitúcie v SR nemôžeme hovoriť o prostitúcii 

ako o konvenčnej práci5. Ďalej v tomto príspevku hovoríme o „klien-

toch a klientkách“ ako o „klientele“ a o tzv. tretích osobách – „kuplia-

roch a kupliarkach6“7. Predmetom príspevku je konsenzuálna prostitú-

                                                 
1 BELLAK-HANČILOVÁ, B.; HAVELKOVÁ, B.: Co s prostitucí? Veřejné politiky a práva 
osob v prostitucí. Praha: SLON, 2014, s. 19.  
2 Bližšie pozri: ONDREJKOVIČ, P.: Sociálna patológia. Bratislava: VEDA, 2009. 
3 TAMPEP Position Paper on Migration and Sex Work. Amsterdam: TAMPEP, 2001, s. 204.  
4  Bližšie pozri: BELLAK-HANČILOVÁ, B.; HAVELKOVÁ, B.: Co s prostitucí? Veřejné po-
litiky a práva osob v prostitucí. Praha: SLON, 2014.   
5   Pojem „sex biznis“ sa v tomto príspevku nachádza len v citáciách iných autorov a au-
toriek.  
6 Je nutné zdôrazniť, že napriek tomu, že hovoríme o konsenzuálnej prostitúcii, tretie 
osoby sú často prítomné i keď osoby do prostitúcie vstupujú na základe slobodného roz-
hodnutia. V tomto zmysle a v zmysle Trestného zákona č. 300/2005 za kupliarov a kup-
liarky považované osoby, ktoré sa obohacujú na osobe v prostitúcii.  
7 Pre potreby tohto príspevku je nutné zdôrazniť, že slovenská legislatíva v oblasti pros-
titúcie a obchodovania s ľuďmi disponuje len minimálnou terminológiou. Média, či ve-
rejný diskurz prostitúcie často operujú len s veľmi rodovo segregovanou terminológiou, 
ktorá hovorí o „prostitútkach, pasákoch a klientoch“.   
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cia, i keď treba zdôrazniť diskusie i akademické práce kritizujúce bina-

ritu dobrovoľnej a nedobrovoľnej prostitúcie, ktorá je spochybňovaná 

ako v akademickej obci, tak i v neziskovom sektore zaoberajúcom sa 

prácou s osobami v prostitúcií1. Tento príspevok vychádza z práce 

B. Bellak-Hančilovej a B. Havelkovej, ktoré rozdeľujú prostitúciu do troch 

segmentov podľa podmienok, v ktorých je prostitúcia vykonávaná. 

Ide o segment červený - tento segment je v právnom poriadku SR defi-

novaný ako kupliarstvo2. Druhým je segment zelený, v ktorom osoby 

poskytujú sexuálne služby za vlastných podmienok, ich príjmy sú po-

merne vysoké, často pracujú bez pomoci (dohľadu tretej osoby) a majú 

možnosť si klientelu vyberať. Ako najproblematickejší sa javí tretí, 

oranžový segment, „kde sú osoby v prostitúcii zraniteľné (z dôvodu pohla-

via, rasy, bezdomovectva – v zmysle straty občianstva aj strechy nad hlavou, 

závislosti na drogách alebo alkohole)...“3. Nie sú však obeťami obchodova-

nia s ľuďmi per se, keďže tieto osoby do prostitúcie vstúpili nie násilím. 

Podmienky, v ktorých však prostitúciu často vykonávaniu prispievajú 

k ich sociálnej marginalizácii a ekonomickej exklúzii. Keďže sú pred-

metom tohto príspevku práva osôb v konsenzuálnej prostitúcií, tento 

príspevok sa zaoberá len oranžovým a zeleným segmentom.  

Tento príspevok pristupuje ku obetiam trestných činov na zá-

klade definície, ktorá je stanovená v Článku 2 smernice: „fyzická osoba, 

                                                 
1  Bližšie pozri: WIJERS, M.: European Union Policies on Trafficking in Women. In: ROSSILLI, 
M. (ed.): Gender Policies in the European Union. New York: Peter Lang Publishing, 2000; 
MACKINNON, C.: Reflections on Sex Equality under Law. In: The Yale Law Journal. Vol. 100, 
No. 5, 1991; BALDWIN, M. A.: Split at the Root: Prostitution and Feminist Discourses of Law 
Reform. In: Yale Journal of Law and Feminism. Vol. 5, No. 1, 1992; FARLEY, M.: Prostitution, 
Trafficking and Cultural Amnesia: What We Must Not Know in Order To Keep the Business 
of Sexual Exploitation Running Smoothly. In: Yale Journal of Law and Feminism. Vol. 18, No. 
1, 2006.  
2 Trestný zákon č. 300/2005, § 367 definuje kupliarstvo ako zjednanie, pohnanie, zvede-
nie, využitie, získanie alebo ponúkanie na vykonávanie prostitúcie vykonávanej inými, 
alebo umožnenie jej vykonávania. 
3  BALDWIN, M. A.: Split at the Root: Prostitution and Feminist Discourses of Law Reform. In: 
Yale Journal of Law and Feminism. Vol. 5, No. 1, 1992, s. 34. 
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ktorej bola v priamom dôsledku trestného činu spôsobená ujma vrátane fyzic-

kej, mentálnej alebo emocionálnej ujmy alebo majetkovej škody“. Táto smer-

nica považuje osoby za obete bez ohľadu na skutočnosť, či bol páchateľ 

identifikovaný, zaistený, stíhaný alebo odsúdený.  

Právna úprava a výskyt prostitúcie na Slovensku 

Prostitúcia sa javí ako kultúrne transgresívny fenomén, jeho spo-

ločenská percepcia a forma štátnej intervencie do nej sa však rôzni 

i v súčasnosti v jednotlivých krajinách EÚ. V období Československej 

socialistickej republiky bola prostitúcia stíhaná ako trestný čin príživ-

níctva1. Podľa súčasného právneho poriadku SR však už nie je trestná. 

Právny poriadok SR tak prostitúciu samotnú nepovažuje za problema-

tickú, za trestné sú  považované len javy ako „obchodovanie s ľuďmi, kup-

liarstvo, násilie páchané na ženách, detská prostitúcia, atď.“2. Podľa 

§367 Trestného zákona (č.300/2005) je trestané zjednanie, pohnutie, zve-

denie, využitie, získanie alebo ponúkanie na vykonávanie prostitúcie, 

umožnenie vykonávania prostitúcie, koristenie z prostitúcie, prípadne 

iná súvisiaca trestná činnosť.  V zmysle trestného činu sú za kupliarstvo 

trestané osoby, ktoré „iné osoby zjednajú, zvedú, využijú, získajú alebo po-

núknu na vykonávanie prostitúcie, alebo ten kto koristí z prostitúcie vykoná-

vanej iným, alebo umožní jej vykonávanie“3. Niektoré bratislavské mestské 

časti však prijali všeobecne záväzné nariadenie, ktorým sa ustanovuje, 

že ponúkanie a poskytovanie služieb smerujúcich bezprostredne 

k uspokojovaniu sexuálnych potrieb na verejných priestranstvách da-

nej mestskej časti je priestupkom proti verejnému poriadku4. Samotný 

                                                 
1  Analýza situácie v oblasti prostitúcie a s ňou súvisiaceho dopytu po sexuálnych službách. Bra-
tislava: MV SR, 2012, s. 4.  
2  Analýza situácie v oblasti prostitúcie a s ňou súvisiaceho dopytu po sexuálnych službách. Bra-
tislava: MV SR, 2012, s. 4.  
3  Analýza situácie v oblasti prostitúcie a s ňou súvisiaceho dopytu po sexuálnych službách. Bra-
tislava: MV SR, 2012, s. 17.  
4  Základné informácie o sex-biznise. 2012. [online], [cit. 2/5/2015]. Dostupné na internete: 
<http://www.odyseus.org/index.php?option=com_content&view=arti-
cle&id=88&Itemid=138>.   
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právny poriadok SR však definuje iba červený segment prostitúcie 

a trestne stíha iba tzv. tretie osoby. Takáto právna úprava vychádza 

z Palermského protokolu (Protokol o prevencii, potláčaní a trestaní obchodova-

nia s ľuďmi, osobitne so ženami a deťmi) a Dohovoru Rady Európy o boji proti 

obchodovaniu s ľuďmi. Z hľadiska skutkovej podstaty je poškodeným 

subjektom verejný záujem, teda štát. Konsenzuálna prostitúcia 

bez účasti tretej osoby tak nie je podľa trestného zákona trestaná, nie je 

však ani legálnou zárobkovou činnosťou. Napriek tomu, že sa litera-

túra v oblasti terminológie rôzni, najčastejšie sa takáto právna úprava 

pomenováva ako abolicionizmus1, či „dekriminalizácia s obmedzujúcimi 

opatreniam štátu“2. Najbližšou formou inštitucionalizácie prostitúcie 

ako zárobkovej činnosti sú živnostenské úrady, ktoré vydávajú opráv-

nenia na príbuzné zárobkové činnosti3, takáto činnosť je však navia-

zaná z pravidla na salónovú či barovú prostitúciu, nie jej pouličnú 

formu. Jeden z výskumov siete neziskových organizácii v strednej 

a východnej Európe pritom odhalil, že v mnohých krajinách (i v SR) 

osoby v prostitúcii nemajú znalosti o právnej úprave prostitúcie. 

Mnohé z osôb predpokladajú, že keďže prostitúcia nie je právne upra-

vená (či je dokonca nelegálna), nemajú ani oni nárok na právnu 

ochranu. Mnohé z osôb tak predpokladajú, že nemajú nárok na poda-

nie sťažnosti či trestného oznámenia4. Jeden z výskumov uskutočne-

                                                 
1 Charakteristickými znakmi tohto systému väčšiny krajín EÚ je napríklad kriminalizácia 
tretích osôb. V týchto systémoch sú tiež často pre postihy použité právne normy, ktoré 
nie sú špecifické pre prostitúciu (ako napríklad porušenie verejného poriadku).   
2 BELLAK-HANČILOVÁ, B.; HAVELKOVÁ, B.: Co s prostitucí? Veřejné politiky a práva 
osob v prostitucí. Praha: SLON, 2014, s. 47 
3 Analýza situácie v oblasti prostitúcie a s ňou súvisiaceho dopytu po sexuálnych službách. Brati-
slava: MV SR, 2012, s. 29. 
4 CEE HARM REDUCTION PROGRAMME: Sex Work, HIV/AIDS and Human Rights. Vil-
nius: CEE, 2012, s. 49.   
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ných i v SR tiež dotazoval tretie osoby mužského pohlavia (t.j. kuplia-

rov), ktorí si mnohí podľa daného výskumu neboli istí, či je prostitúcia 

trestná, resp. ktoré jej sprievodné javy sú trestané1. 

V medziach verejnej politiky SR neexistuje oficiálna evidencia, 

či štatistika osôb v prostitúcii, čo vypláva aj z právneho statusu ekono-

mickej činnosti týchto osôb. V krajine sú známe len počty obetí obcho-

dovania s ľuďmi2, pričom sa predpokladá, že je SR tzv. krajinou pô-

vodu a tranzitnou oblasťou3. Keďže žiadna štátna inštitúcia nevedie 

oficiálne štatistiky osôb v prostitúcii na Slovensku, možno sa spoľah-

núť len na informácie z neziskového sektora. Podľa výskumu, ktorý or-

ganizovalo OZ Odyseus pracuje v pouličnom sex-biznise na území Slo-

venska okolo 1500 ľudí. 95 % z nich predstavujú ženy, 4,75 % muži 

a 0,25 % transrodové osoby4. Odhaduje sa však, že celkový počet ľudí 

v prostitúcii je oveľa vyšší, keďže sú sexuálne služby poskytované nie-

len na uliciach, ale i v salónoch, erotických, striptízových kluboch, či 

privátoch. Ďalší zdroj pochádzajúci z neziskového sektora (Central and 

Eastern European Harm Reduction Network - CEE) hovorí o približne 

450 osobách v Bratislave a okolí. Odhady o počte osôb v prostitúcii po-

chádzajúcich z iných krajín sú ešte zriedkavejšie, predpokladá sa však, 

                                                 
1 BIANCHI, G.; POPPER, M.; LUKŠÍK, I.: Medzi dopytom a ponukou – Maďarsko, Poľsko, 
Slovensko a Slovinsko: regionálna analýza výskumov ponuky a dopytu po sexuálnych službách 
a obchodovania s ľuďmi. Budapešť: IOM Medzinárodná organizácia pre migráciu, 2007, s. 
27.   
2 Je nutné zdôrazniť, že výskum organizovaný Akadémiou policajného zboru v Brati-
slave s podporou Ministerstva vnútra SR zameraný na dopytovú stránku prostitúcie len 
zriedka rozlišuje medzi dobrovoľnou a nedobrovoľnou prostitúciou (obchodovaním s 
ľuďmi). Potenciálnym dôvodom pre toto problematické rozlišovanie sú ako nedosta-
točné dáta a výskumy v SR, tak aj problematické postavenie osôb v prostitúcii pred zá-
konom.    
3  Analýza situácie v oblasti prostitúcie a s ňou súvisiaceho dopytu po sexuálnych službách. Bra-
tislava: MV SR, 2012, s. 27. 
4 Základné informácie o sex-biznise. 2012. [online], [cit. 2/5/2015]. Dostupné na internete: 
<http://www.odyseus.org/index.php?option=com_content&view=arti-
cle&id=88&Itemid=138>. 
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že väčšina takýchto osôb prichádza do pohraničných oblastí najčastej-

šie z Ukrajiny, Ruska a Bieloruska1. Doterajšie výskumy v SR a štatis-

tiky neziskových organizácii hovoria o osobách v pouličnej prostitúcii 

z nižších sociálnych vrstiev – Ministerstvo vnútra SR napríklad v jednej 

zo svojich správ píše o ženách a dievčatách z rómskej komunity2, 

T. Varga z Medzinárodnej organizácie pre migráciu zase píše o rastúcom 

počte odchovancov a odchovankýň z detských domovov3, ktoré vstu-

pujú do prostitúcie z dôvodu nedostatku príjmov a svojej rizikovej 

a zraniteľnej situácie4. Ako píše kolektív autorov Bianchi, Popper 

a Lukšík: „Najčastejšie udávaným dôvodom pre prácu v sex biznise [na Slo-

vensku] boli ekonomické príčiny... Ďalšími dôvodmi sú drogy, často v spojení 

s útekom z domu, pridanie sa k nejakej partii (najmä v Bratislave) a napokon 

zarábanie si peňazí na drogu“5. Podľa rôznych zdrojov je prostitúcia naj-

rozšírenejšia v Bratislave, mnohé osoby v prostitúcii v tomto regióne 

však pochádzajú najmä z východného a stredného Slovenska. Pre pou-

ličnú prostitúciu v Bratislave je tiež typický výskyt drogových závis-

lostí6. 

                                                 
1 BIANCHI, G.; POPPER, M.; LUKŠÍK, I.: Medzi dopytom a ponukou – Maďarsko, Poľsko, 
Slovensko a Slovinsko: regionálna analýza výskumov ponuky a dopytu po sexuálnych službách 
a obchodovania s ľuďmi. Budapešť: IOM Medzinárodná organizácia pre migráciu, 2007, s. 
37.  
2  Analýza situácie v oblasti prostitúcie a s ňou súvisiaceho dopytu po sexuálnych službách. Bra-
tislava: MV SR, 2012, s. 22. 
3 Jeden z výskumov prostitúcie v strednej Európe hovorí, že prostitúcia je  pre mnohé 
osoby v tomto regióne únikovou cestou z chudoby. Bližšie pozri: BIANCHI, G.; POPPER, 
M.; LUKŠÍK, I.: Medzi dopytom a ponukou – Maďarsko, Poľsko, Slovensko a Slovinsko: regio-
nálna analýza výskumov ponuky a dopytu po sexuálnych službách a obchodovania s ľuďmi. Bu-
dapešť: IOM Medzinárodná organizácia pre migráciu, 2007, s. 17.  
4   VARGA, T.: Návratová a reintegračná asistencia obchodovaným osobám – trendy a prax z po-
hľadu IOM Bratislava. Nitra: Združenie STROM, 2013, s. 21.  
5 BIANCHI, G.; POPPER, M.; LUKŠÍK, I.: Medzi dopytom a ponukou – Maďarsko, Poľsko, 
Slovensko a Slovinsko: regionálna analýza výskumov ponuky a dopytu po sexuálnych službách 
a obchodovania s ľuďmi. Budapešť: IOM Medzinárodná organizácia pre migráciu, 2007, s. 
37. 
6 BIANCHI, G.; POPPER, M.; LUKŠÍK, I.: Medzi dopytom a ponukou – Maďarsko, Poľsko, 
Slovensko a Slovinsko: regionálna analýza výskumov ponuky a dopytu po sexuálnych službách 
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Stigmatizácia osôb v prostitúcii a násilná trestná činnosť 

Už v roku 1968 S. de Beauvoir vo svojej eseji Druhé pohlavie písala 

o prostitúcii ako o povolaní, v ktorom je „žena vystavená náladám zákaz-

níkov, zasvätená bacilom a chorobám...“1. Prostitúcia ako inštitúcia si 

aj dnes nesie konotáciu prekarizovanej životnej situácie, v ktorej je 

osoba vystavená násiliu a kriminalite. Kvantifikácia ohrození na živote 

je však pomerne komplikovaná, keďže napríklad pouličná prostitúcia 

si získala nálepku nebezpečnej práce. I keď sa vedú spory o tom, či je 

prostitúcia násilnejšia v pouličnej alebo salónovej forme, výskumy uka-

zujú, že stupeň násilia v týchto dvoch formách sa rôzni v jednotlivých 

európskych krajinách  a zároveň ho nie je možné porovnať. Jednodu-

cho povedané – rozdielne podmienky a prostredie, rozdielne formy ná-

silia2. Pouličná prostitúcia je však všeobecne v krajinách strednej a vý-

chodnej Európy považovaná za najnebezpečnejšiu3. Výskumy prostitú-

cie v Európe poukazujú na to, že verbálne útoky, nútená nahota, poni-

žovanie či obťažovanie, to všetko tiež patrí ku psychickému a fyzic-

kému násiliu, ktoré je v prostitúcii bežné či už zo strany klientely či tre-

tích osôb4. Z výskumu CEE v strednej a východnej Európe dokonca vy-

plýva, že s násilím v prostitúcii sa stretlo približne 80 % opýtaných5. 

Ankety tiež uvádzajú, že mnoho klientov začalo byť agresívnych, 

                                                 
a obchodovania s ľuďmi. Budapešť: IOM Medzinárodná organizácia pre migráciu, 2007, s. 
32. 
1 BEAUVOIR, S.: Druhé pohlavie – 2.zväzok. Bratislava: Obzor, 1968, 476 s. 
2 FARLEY, M.: Prostitution, Trafficking and Cultural Amnesia: What We Must Not Know in 
Order To Keep the Business of Sexual Exploitation Running Smoothly. In: Yale Journal of Law 
and Feminism. Vol. 18, No. 1, 2006, s. 109.  
3 CEE HARM REDUCTION PROGRAMME: Sex Work, HIV/AIDS and Human Rights. Vil-
nius: CEE, 2012, s. 20.    
4 BALDWIN, M. A.: Split at the Root: Prostitution and Feminist Discourses of Law Reform. 
In: Yale Journal of Law and Feminism. Vol. 5, No. 1, 1992, s. 87.  
5 CEE HARM REDUCTION PROGRAMME: Sex Work, HIV/AIDS and Human Rights. Vil-
nius: CEE, 2012, s. 45. 
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keď osoba v prostitúcii odmietla styk bez ochrany1. Tento výskum tiež 

poukázal na to, že osoby v prostitúcii sa najčastejšie stretávajú s obťa-

žovaním, krádežami a znásilnením, pričom sa z pravidla spoliehajú 

na pomoc svojej komunity2. Ako píše kolektív autorov Bianchi, Popper 

a Lukšík: „Ukázalo sa, že v sexuálnom priemysle v strednej Európe je rozší-

rené vykorisťovanie a ponižujúce podmienky a bežným javom je pri tomto 

zdravotné riziko, násilie a zneužívanie drog“3.  

Spomínaný výskum organizácie CEE v 27 krajinách Európy (vrá-

tane SR) hovorí o tom, že osoby v prostitúcii vo všetkých krajinách po-

ciťujú policajný nátlak a obťažovanie zo strany autorít a štátnych orgá-

nov. Okrem násilia sa stretávajú so značnou marginalizáciou a stigma-

tizáciou zo strany zdravotných a sociálnych služieb (napr. pri vybavo-

vaní dokladov, vyšetrení a pod.)4. Táto etiketizácia a stigmatizácia pri-

tom značne vplýva na dôveru osôb v prostitúcii ku policajným zložkám 

a sociálnym pracovníkom/pracovníčkam5. V mnohých krajinách vý-

chodnej Európy je pritom pomerne rozšírená kooperácia tretích osôb 

s políciou. Z výskumu tiež vyplýva, že obťažovanie zo strany polície 

často vychádza z nedostatočných znalostí právneho poriadku osôb 

v prostitúcii. Takéto osoby sú tak náchylnejšie voči zastrašovaniu, 

či vydieraniu. Nedostatočná dôvera v políciu zároveň núti osoby 

                                                 
1 O'CONNOR, M.; HEALEY, G.: The Links between Prostitution and Sex Trafficking: A Brie-
fing Handbook. Brussels: EWL, 2006, s. 30.  
2 CEE HARM REDUCTION PROGRAMME: Sex Work, HIV/AIDS and Human Rights. Vil-
nius: CEE, 2012, s. 45. 
3 BIANCHI, G.; POPPER, M.; LUKŠÍK, I.: Medzi dopytom a ponukou – Maďarsko, Poľsko, 
Slovensko a Slovinsko: regionálna analýza výskumov ponuky a dopytu po sexuálnych službách 
a obchodovania s ľuďmi. Budapešť: IOM Medzinárodná organizácia pre migráciu, 2007, s. 
5. 
4 HATAŠOVÁ, E.: Rezultát pôsobenia vývojových a sociálnych faktorov v reintegračnom procese 
obetí obchodovania s ľuďmi. Nitra: Združenie STROM, 2013, s. 30.   
5 CEE HARM REDUCTION PROGRAMME: Sex Work, HIV/AIDS and Human Rights. Vil-
nius: CEE, 2012, s. 41. 
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v prostitúcii, aby hľadali ochranu a pomoc u tretích osôb, teda u kup-

liarov a kupliarok1. Opýtané osoby v prostitúcii v danej ankete pouká-

zali na nedôveru v štátne autority, v Lotyšsku jedna z opýtaných zdô-

raznila, že: „V záujme polície nie je vyšetrovať znásilnenia, či okradnutia, 

ktorými sú obete osoby pracujúce v sex-biznise, keďže tieto osoby [už na zá-

klade svojej definície] nemôžu byť znásilnené“2. 

Napriek tomu, že sú nám známe výskumy o násilí na prostitút-

kach a prostitútoch, je tiež nutné položiť si otázku, koľko z kriminál-

nych činov sexuálneho a iného násilia je ročne ohlásených na políciu 

a koľko adekvátne vyšetrených. V tomto kontexte je nutné spomenúť 

napríklad súdny prípad z roku 2006 v Českej republike, kedy česká ob-

čianka rómskej etnicity podala oznámenie o trestnom čine znásilnenia. 

Špecifikom však bolo, že táto osoba bola súdom na základe jej vlast-

ného vypovedania doslova „označkovaná“ ako prostitútka, keďže 

na tento fakt sa počas procesu často poukazovalo (dokonca aj v záve-

rečnej reči súdneho rozhodnutia bola označená ako prostitútka, ktorá si 

nemôže nárokovať na konvenčnú spravodlivosť)3. Do diskusii o spolo-

čenskej percepcii prostitúcie možno prispieť aj výskumom z Veľkej Bri-

tánie4, ktorý pre zmenu zameral svoju pozornosť na klientelu5. Z pub-

likovaného výskumu možno za najzávažnejší výsledok považovať fakt, 

že až takmer polovica respondentov odpovedala v tom zmysle, že ne-

veria v znásilnenie osoby v prostitúcii, teda že prostitútka/prostitút 

nemôže byť znásilnený (z a.j. a prostitute is not rapeable). Spoločenská 

                                                 
1 CEE HARM REDUCTION PROGRAMME: Sex Work, HIV/AIDS and Human Rights. Vil-
nius: CEE, 2012, s. 37. 
2 CEE HARM REDUCTION PROGRAMME: Sex Work, HIV/AIDS and Human Rights. Vil-
nius: CEE, 2012, s. 45. 
3 LIŠKOVÁ, K.:  Hodné holky se dívají jinam – Feminismus a pornografie. Praha: SLON, 2009, 
s. 178. 
4 Tento výskum obsahoval vzorku 103 mužov z Veľkej Británie, prevažne z veľkých 
miest.  
5 FARLEY, M.; BINDEL, J.; GOLDING, J. M.: Men who buy sex – Who they buy and what they 
know. London: EAVES, 2009, s. 2.  
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percepcia osôb, ktoré dobrovoľne vstúpili do prostitúcie ako promisku-

itných a amorálnych tak pertraktuje stereotypy o osobách v prostitúcii 

a komplikuje im prístup k ich právam a spravodlivosti v prípade, že sa 

stanú obeťami trestného činu. Ako píše A. Günter: „Keďže sexuálne pra-

covníčky robia svojou prácou niečo, čo sa zásadne definuje ako nemorálne, ne-

treba sa ani pýtať na to, za akých okolností svoju prácu vykonávajú“1. Z hľa-

diska zdravotných rizík a násilia sú najohrozenejšie osoby v prostitúcii, 

ktoré prichádzajú za klientelou z ekonomických dôvodov z chudobnej-

ších častí krajiny, alebo zo zahraničia. Prístup ku spravodlivosti či so-

ciálnym zariadeniam komplikuje pre osoby v prostitúcii pochádzajúce 

zo zahraničia i jazyková bariéra, či všeobecná nevedomosť o ich prá-

vach v danej krajine2. Samostatnou skupinou osôb v prostitúcii sú muži 

a transrodové osoby, riziko ich stigmatizácie a marginalizácie ich práv 

je vyššie, keďže narúšajú konvenčné predstavy o prostitúcii, kde sú ku-

pujúci zvyčajne muži a osoby v prostitúcii ženy. 

  

Smernica EÚ o právach obetí trestných činov 

Článok 47 Charty základných práv Európskej únie hovorí o tom, 

že každý má v Európskej únii (vrátane občanov nečlenských štátov) 

právo na to, „aby jeho záležitosť bola spravodlivo, verejne a v primeranej le-

hote prejednaná nezávislým a nestranným súdom zriadeným zákonom. Každý 

musí mať možnosť poradiť sa, obhajovať sa a nechať sa zastupovať. Právna 

pomoc sa poskytuje osobám, ktoré nemajú dostatočné prostriedky v prípade, 

ak je táto pomoc potrebná na zabezpečenie efektívneho prístupu k spravodli-

vosti.“ V medziach článku 47 Charty bola v októbri 2012 prijatá Smernica 

Európskeho parlamentu a Rady 2012/29/EÚ, ktorou sa stanovujú normy 

v oblasti práv, podpory a ochrany obetí trestných činov. Táto smernica 

nahradila rámcové rozhodnutie Rady 2001/220/SVV a jej stanovená le-

                                                 
1 GÜNTER, A.: Ženy, prostitúcia a etika. In: ASPEKT. 2/1999, s. 83.  
2 CEE HARM REDUCTION PROGRAMME: Sex Work, HIV/AIDS and Human Rights. Vil-
nius: CEE, 2012, s. 10. 
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hota transpozície je do 16. novembra 2015. Hlavným cieľom tejto smer-

nice je upriamiť pozornosť na individuálne hodnotenie situácie obetí 

trestných činov, ako i na možnosti obetí podieľať sa na trestnom konaní 

a mať dostatočný prístup ku informáciám. Špecifický dôraz smernica 

kladie na obete rodovo podmieneného násilia, ktorými sú najčastejšie 

ženy. Smernica sa zaoberá tzv. sekundárnou viktimizáciou obetí trest-

ných činov, ktoré sú vo väčšom riziku, že sa stanú opakovane obeťami 

trestných činov1. Jedným z hlavných princípov tejto smernice je nedis-

kriminačný prístup, ktorý je prízvukovaný hlavne v prípadoch obetí, 

kde je šanca sekundárnej viktimizácie vyššia2.  

Smernica prináša do slovenského prostredia konkrétne 9 princí-

pov, ktoré sa členské štáty EÚ3 zaviazali transponovať do svojich práv-

nych poriadkov: 

1. individuálny prístup a hodnotenie situácie obete trestného činu 

– toto individuálne hodnotenie sa vykonáva pri prvom kontakte 

s obeťou a je založené na posúdení všetkých dispozícií obete 

(špeciálnu pozornosť treba venovať špecifikám rodovo podmie-

neného násilia). Špeciálne hodnotenie sa má skladať z 2 fáz: 

identifikácia potreby špecifickej ochrany a identifikácia potreb-

ných opatrení; 

                                                 
1 DG JUSTICE Guidance Document related to the transposition and implementation of Directive 
2012/29/EU of the European Parliament and of the Council of 25 October 2012 estabilishing mi-
nimum standards on the rights, support and protection of victims of crime, and replacing Council 
Framework Decision 2001/220/JHA. 2013, s. 4. [online], [cit. 2/5/2015]. Dostupné na inter-
nete: <http://ec.europa.eu/justice/criminal/files/victims/guidance_vic-
tims_rights_directive_en.pdf>.   
2 DG JUSTICE Guidance Document related to the transposition and implementation of Directive 
2012/29/EU of the European Parliament and of the Council of 25 October 2012 estabilishing mi-
nimum standards on the rights, support and protection of victims of crime, and replacing Council 
Framework Decision 2001/220/JHA. 2013, s. 8. [online], [cit. 2/5/2015]. Dostupné na inter-
nete: <http://ec.europa.eu/justice/criminal/files/victims/guidance_vic-
tims_rights_directive_en.pdf>.  
3 S výhradou Dánska, v ktorom naďalej platí rámcové rozhodnutie z roku 2001. 
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2. prístup autorít (z radov polície, justície či zdravotnej starostli-

vosti) musí byť založený na princípe nediskriminácie, musí byť 

citlivý,  profesionálny a v súlade s udržaním dôstojnosti obete; 

3. prístup ku informáciám – informácie musia byť prístupné 

bez toho, aby ich obeť vyhľadávala. Informácie musia byť prí-

stupné podľa znalostí a dispozícií obete. Súčasťou informácií je 

znalosť o tom, aké práva obete majú, na aké služby majú nárok, 

ako i informácie o tom, ako podať trestné oznámenie; 

4. umožniť obetiam trestných činov prístup ku službám pomoci 

obetí (všeobecných i špecifických) aj bez podania trestného ozná-

menia; 

5. členské štáty EÚ sa zaväzujú zvyšovať povedomie o službách 

prístupných pre obete trestných činov; 

6. zlepšenie prístupu obetí k procedúre náhrady škôd (i za vý-

davky spojené so súdnym konaním); 

7. ochrana súkromia obetí (i pred médiami); 

8. ochrana rodinných príslušníkov obetí a zabezpečenie ich prí-

stupu ku službám pomoci pre obete trestných činov; 

9. ochrana obete ako svedka v prípade vypočúvania súdom (zabez-

pečenie samostatných priestorov a pod.). 

S ohľadom na druhú časť tohto príspevku, kde sme sa venovali 

doterajším výskumom skúseností osôb v prostitúcii s kriminalitou, sús-

tredíme sa v tomto príspevku primárne na prvé dva princípy, a to in-

dividuálne hodnotenie situácie obetí trestných činov a nediskrimi-

načný prístup autorít s ohľadom na dôstojnosť obete trestného činu. 

Cieľom týchto dvoch princípov je zabrániť „ďalšej viktimizácii obete trest-

ného činu“1. Čo však smernica prináša do členských štátov EÚ je európ-

ska konceptualizácia obete trestného činu. Podľa výskumu služieb 

                                                 
1 Victims of crime in the EU: the extent and nature of support for victims. Luxembourg: Office 
for Official Publications of the European Union, 2015, s. 11. 
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podpory obetí trestných činov Agentúry EÚ pre základné práva exis-

tuje v trestnoprávnych poriadkoch členských štátov niekoľko foriem 

konceptualizácie obete, konkrétne hovorí o troch modeloch:  

1. obeť ako svedok; 

2. obeť ako poškodená strana;  

3. obeť ako jedinec s právami. 1 

Zatiaľ čo model „obete ako svedka“ poskytuje práva obetiam 

len v prípade, že sú súčasťou súdneho konania a vystupujú ako sved-

kovia, model „obete ako poškodenej strany“ poskytuje obetiam práva 

v procese v prípade, že sú i stranou, ktorá utrpela škody fyzické, majet-

kové či morálne2. Tento model je zároveň príznačný pre Českú a Slo-

venskú republiku. Smernica, ktorá konštruuje obete trestného činu 

v zmysle tretieho modelu „obeť ako jedinec s právami“ sa tak obracia 

na článok 1, 2 a 3 Charty základných práv EÚ, a to právo na ľudskú dô-

stojnosť, právo na život a právo na osobnú integritu. Z toho vypláva, 

že smernica zaväzuje relevantné autority zhodnotiť situáciu obete trest-

ného činu a poskytnúť jej patričnú ochranu a služby (služby podpory 

obetí trestného činu), ktoré zabránia spomínanej sekundárnej viktimi-

zácii3. Prístup k týmto službám však smernica priznáva i rodinným prí-

slušníkom i obetiam v prípade, že nepodali formálnu sťažnosť rele-

vantným úradom4.  

V zmysle konceptu obete trestného činu ako jedinca s právami 

zabezpečenými Chartou EÚ pre základné práva tak prináša smernica i dô-

raz na „soft law“ metódy a praktiky, ktoré sú primárne spojené s prá-

vom obete na informácie a služby pomoci obetí. Smernica kladie dôraz 

                                                 
1 Victims of crime in the EU: the extent and nature of support for victims. Luxembourg: Office 
for Official Publications of the European Union, 2015, s. 28. 
2 Victims of crime in the EU: the extent and nature of support for victims. Luxembourg: Office 
for Official Publications of the European Union, 2015, s. 29. 
3 Victims of crime in the EU: the extent and nature of support for victims. Luxembourg: Office 
for Official Publications of the European Union, 2015, s. 28. 
4 Tento princíp je v Slovenskej republike už implementovaný.  
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na individuálne hodnotenie obetí v situácii prvého kontaktu obete s po-

líciou, ktorá má podľa smernice vykonať toto hodnotenie a poskytnúť 

obetiam prístup ku službám pomoci obetí. Z toho dôvodu Článok 25 

smernice vyzýva členské štáty ku implementácii kódov správania a tré-

ningov pre pracovníčky a pracovníkov relevantných úradov, ktorí pri-

chádzajú s obeťami do styku (v zmysle policajných zložiek, justície 

a pod.). Špecifický dôraz sa kladie na tréning policajných zložiek v prá-

vach obetí ako aj ich špecifických potrieb1.  

Záver 

Ľudské a občianske práva osôb v prostitúcii sú často prehlia-

dané, zavše sa tak deje práve pre prekarizovanú a stigmatizujúcu po-

dobu prostitúcie s akou sa stretávame v médiách, a ktorá si stále nesie 

v strednej a východnej Európe istú nálepku amorálnosti. Druhá časť 

tejto práce poukázala na to, že v strednej Európe existuje len malá dô-

vera osôb v prostitúcii v policajné zložky a súdny systém. V danej časti 

sme sa sústredili na skúsenosti osôb v prostitúcii s násilnou trestnou 

činnosťou. Mnohé z osôb v prostitúcii sú si zároveň nie vedomé svojich 

práv, čím sa nedôvera v políciu len prehlbuje. V slovenskom prostredí 

osoby v prostitúcii podliehajú neistej právnej subjektivite, keďže sex 

biznis nie je plne inštitucionalizovanou formou práce. Keďže osoby 

v prostitúcii často nemajú znalosti o tom, či je ich činnosť trestná, neob-

racajú sa na políciu v prípadoch, že sa stali sami obeťami trestných či-

nov. Veľmi špecifické sú akty sexuálneho násilia, ktoré sú zriedka ohlá-

sené i z dôvodu nedôvery v políciu a neznalosti vlastných práv. Mnohé 

z osôb v prostitúcii môžu zažívať sekundárnu viktimizáciu i na zá-

klade svojich charakteristík, akými sú etnická a rasová príslušnosť 

                                                 
1 DG JUSTICE Guidance Document related to the transposition and implementation of Directive 
2012/29/EU of the European Parliament and of the Council of 25 October 2012 estabilishing mi-
nimum standards on the rights, support and protection of victims of crime, and replacing Council 
Framework Decision 2001/220/JHA. 2013, s. 49. [online], [cit. 2/5/2015]. Dostupné na inter-
nete: <http://ec.europa.eu/justice/criminal/files/victims/guidance_vic-
tims_rights_directive_en.pdf>. 
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(osoby rómskeho etnika), sexualita a rodová identita (muži a transro-

dové osoby), či sociálny status (osoby bez domova a drogovo závislé 

osoby). Ako rizikové faktory, ktoré komplikujú prístup k spravodli-

vosti osôb v prostitúcii doterajší výskum identifikuje: spoločenskú per-

cepciu osôb v prostitúcii, neznalosť práv a nejasný status, jazykovú ba-

riéra a pôvod v rizikovej skupine.  

Výskum uskutočnený v roku 2007 G. Bianchim, M. Popperom 

a I. Lukšíkom odporúčal v podmienkach SR stanoviť jasné smernice tý-

kajúce sa spôsobov, akými má polícia zaobchádzať s osobami v prosti-

túcii v snahe vytvoriť atmosféru transparentného konania a zabezpečiť 

väčšiu dôveryhodnosť1. Zároveň závery tohto výskumu požadujú „tré-

ningy na zvyšovanie citlivosti a tolerancie, aby sa tak predišlo zlému zaobchá-

dzaniu“2. Článok 25 smernice tak prináša nové možnosti do slovenského 

prostredia, keď požaduje aby policajné zložky a iní odborníci a odbor-

níčky, ktoré prichádzajú do styku s obeťami, dostávali odbornú prí-

pravu, aby zaobchádzali s obeťami trestných činov s rešpektom, profe-

sionálne a bez diskriminácie. Táto odborná príprava však musí brať 

do úvahy, že osoby v konsenzuálnej prostitúcii zažívajú veľmi špeci-

fickú sociálnu exklúziu. Nakoľko nie sú obeťami trestného činu kup-

liarstva, ich životné situácie často podliehajú stereotypu, že ako osoby 

v prostitúcii nemajú nárok na spravodlivosť, ak sa stanú obeťami ná-

silného trestného činu, keďže ich ekonomická činnosť je per se spojená 

s násilím a sexuálnym násilím3. Takáto konceptualizácia osoby v pros-

titúcii zohrala rolu i v spomínanom českom súdnom prípade 

                                                 
1 BIANCHI, G.; POPPER, M.; LUKŠÍK, I.: Medzi dopytom a ponukou – Maďarsko, Poľsko, 
Slovensko a Slovinsko: regionálna analýza výskumov ponuky a dopytu po sexuálnych službách 
a obchodovania s ľuďmi. Budapešť: IOM Medzinárodná organizácia pre migráciu, 2007, s. 
85. 
2 BIANCHI, G.; POPPER, M.; LUKŠÍK, I.: Medzi dopytom a ponukou – Maďarsko, Poľsko, 
Slovensko a Slovinsko: regionálna analýza výskumov ponuky a dopytu po sexuálnych službách 
a obchodovania s ľuďmi. Budapešť: IOM Medzinárodná organizcia pre migráciu, 2007, s. 
85. 
3 GÜNTER, A.: Ženy, prostitúcia a etika. In: ASPEKT. 2/1999, s. 83. 
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z roku 2006, kedy dostal páchateľ za znásilnenie osoby v prostitúcii mi-

nimálny trest s odôvodnením sudcu, že obeť je prostitútka1. Výskumy, 

ktoré boli doposiaľ uskutočnené v Európe zároveň dokazujú, že poru-

šovanie práv osôb v prostitúcii je častejšie v krajinách, kde je prostitúcia 

kriminalizovaná, alebo nemá dostatočnú právnu úpravu2.  

Spomínaný výskum z roku 2007 ďalej v záverečných odporúča-

niach požaduje zvýšenie povedomia o osobách v prostitúcii v sloven-

skej spoločnosti a o situácii osôb v prostitúcii3. Táto požiadavka vy-

plýva z potreby ďalšej spoločenskej diskusie, ako i ďalšieho spoločen-

sko-vedného výskumu. Takýto postup by bol krokom v snahe riešiť 

vágnu pozíciu, v ktorej sa osoby v prostitúcii z hľadiska svojho práv-

neho statusu na Slovensku nachádzajú. Je však dôležité, aby sa táto dis-

kusia viedla v zmysle osôb v prostitúcii ako osôb s ľudskými a občian-

skymi právami bez ohľadu na charakter ich ekonomickej aktivity.  
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Zamlčaný príbeh žien Majdanu: rola ženských              
občianskych združení v kontexte ukrajinskej krízy 

 
Krisztina Csillag 

 

The role of the civic organisations has been a crucial tool since the beginning of the protests 

on Maidan in Ukraine. Its position became even more important once the polarisation and 
militarisation of the conflict significantly altered the geopolitical current of Ukraine. Unfor-

tunately, women-led organisations have been left out of the democratisation process despite 

their contribution in many aspects of social sphere. Their contribution and help are not only 

veiled, they are not recognised as well. The goal of this essay is to describe the role and the po-

sition of women-led civic organisation in the context of the current crisis in Ukraine.  

 

Úvod 

Európska perspektíva vzájomného zbližovania medzi Ukrajinou 

a Európskou úniou je významne ovplyvnená víziou vytvorenia európ-

skej mentality prostredníctvom implementácie európskych hodnôt 

a noriem. Realizácia týchto hodnôt a noriem by sa mala uskutočniť pre-

dovšetkým prostredníctvom aktívnej účasti občianskej spoločnosti 

v Ukrajine.1 Avšak tento cieľ bolo potrebné prehodnotiť po militarizácií 

a polarizácií konfliktu. V dôsledku tohto konfliktu sa politický a bez-

pečnostný terén Ukrajiny zmenil drasticky, ak nie nenávratne.2 Na-

priek problémom však občianska spoločnosť vždy hrá významnú rolu 

v súvislosti so súčasnou krízou. Bohužiaľ, problematický sociálny 

priestor a vylúčenie žien z politického rozhodovania zakrýva iniciatívy 

ženských občianskych združení. Okrem toho, ženy nedostávajú žiadne 

                                                 
1 KUZMIN, D.; MAKSYMENKO, I.: Analysis of the EU – Ukraine Relations in the Context 
of the Association Agreement and Related Documents and the EU 2014-2020 Financial Per-
spective. Ukraine: Odesa National University, 2012, s. 143. [online], [cit. 7/4/2015]. Do-
stupné na internete: <http://www.project-bridge.eu/datoteke/Actions2012/BRIDGE-
ANALYSIS%20OF%20THE%20EU-UKRAINE%20RELATIONS.pdf>.  
2 Voices from Ukraine: Civil Society as a Driver for Peace. New York: Women’s International 
League for Peace and Freedom, 2014, s. 2. [online], [cit. 7/4/2015]. Dostupné na internete: 
<http://www.wilpfinternational.org/wp-content/uploads/2014/09/Report.pdf>. 
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uznanie napriek významnému prínosu v zlepšení mnohých aspektov 

života ľudí zasiahnutých krízou na lokálnej, ale taktiež na inter-regio-

nálnej úrovni. Cieľom našej práce je identifikácia problémov, ktoré 

v súčasnosti bránia plnému zapojeniu ženských občianskych združení 

do riešenia konfliktu. Zároveň sa bližšie pozrieme aj na prioritné oblasti 

zapojenia ženských občianskych združení a budeme sa snažiť odpove-

dať na otázku, či môžu ženské občianske združenia prevziať aktívnu 

rolu v dosahovaní mieru v Ukrajine. Cieľ práce nám pomôže potvrdiť 

tézu, že sa rola a pozícia ženských občianskych združení musela revi-

dovať a prehodnotiť v kontexte súčasnej krízy v Ukrajine.  

 

1 Občianska spoločnosť v Ukrajine po Oranžovej revolúcií 
Občianska spoločnosť sa považuje za integrálnu súčasť každého 

demokratického systému. Posledné dve desaťročia mali pre históriu 

etablovania občianskej spoločnosti v Ukrajine rozhodujúci význam. 

Nepredvídaná explózia masového občianskeho aktivizmu dňa 22. no-

vembra 2004, začiatok „reťazovej reakcie“ manifestácií proti výsled-

kom prezidentských volieb, bol mnohými pozorovateľmi oslavovaný 

ako narodenie občianskej spoločnosti a politického národa Ukrajiny. 

Predpoklad V. Stepanenka, že Oranžová revolúcia nebola prirodzenou 

odpoveďou inštitucionalizovanej občianskej spoločnosti, ktorá vyjad-

rila svoju nespokojnosť, bol onedlho vyvrátený.1 Od začiatku protestov 

na Majdane, ktoré sa symbolicky konali pred deviatym výročím Oran-

žovej revolúcie 21. novembra 2013, bola Ukrajina  znova svedkom dra-

matického vzostupu občianskeho aktivizmu.  

Rozhodnutie V. Janukoviča nepodpísať Asociačnú dohodu s EÚ 

vyburcovalo tisícky občanov zúčastniť sa protestov na Námestí nezá-

vislosti, ktoré sa stalo symbolom občianskeho odporu voči autoritár-

skemu a netransparentnému režimu. Radikalizácia Majdanu neskôr 

                                                 
1 STEPANENKO, V.: Civil Society in Post-Soviet Ukraine: Civic Ethos in the Framework 
of Corrupted Sociality? 2006, s. 571 – 572. [online]. [cit. 5/5/2015]. Dostupné na internete: 
<http://eep.sagepub.com/content/20/4/571.abstract>.  
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vyústila v kolaps Janukovičovho režimu poskytnúc občanom a občian-

kam Ukrajiny nádej na vytvorenie demokratickejšej Ukrajiny. 

Občianske nadšenie počas protestov na Majdane malo aj kvanti-

tatívne dôsledky vzhľadom na občianske združenia. V štátnom registri 

je v súčasnosti zapísaných vyše 50 000 mimovládnych organizácií.1 

Toto zvýšenie prispelo k zlepšeniu celkového hodnotenia rozvoja ob-

čianskej spoločnosti v Ukrajine z pôvodných 4,75 bodov v roku 1998 

na 2,75 v roku 2011. V oblasti obhajoby a presadzovania svojich cieľov 

získali organizácie občianskej spoločnosti až 2,8 bodov, čím ukrajinské 

občianske združenia prekračujú prah konsolidovaných demokracií. 

V tomto bode je potrebné vyzdvihnúť skutočnosť, že v porovnaní s os-

tatnými oblasťami vnútroštátnych zmien rozvoj občianskej spoločnosti 

dosiahol najvýraznejšie zmeny.2 Protesty na Majdane skutočne po-

mohli zviditeľniť hlas občianskej spoločnosti v Ukrajine a ich rolu v de-

mokratizačnom procese. Citát C. Akesa, „demokracia nie je nikdy poskyt-

nutá, demokracia je získaná“3 neplatí v tomto prípade len pre úspešnosť 

občianskych združenia vo všeobecnosti, ale predovšetkým pre ženy ak-

tivistky v procese liberalizácie a demokratizácie ukrajinskej spoloč-

nosti. 

 

                                                 
1 Civil Society and the Crisis in Ukraine: Thematic Report. 2015, s. 4. [online], [cit. 7/4/2015]. 
Dostupné na internete: <http://www.osce.org/ukraine-smm/141046?download=true>. 
2 KUZMIN, D.; MAKSYMENKO, I.: Analysis of the EU – Ukraine Relations in the Context 
of the Association Agreement and Related Documents and the EU 2014-2020 Financial Per-
spective. Ukraine: Odesa National University, 2012, s. 143. [online], [cit. 7/4/2015]. Do-
stupné na internete: <http://www.project-bridge.eu/datoteke/Actions2012/BRIDGE-
ANALYSIS%20OF%20THE%20EU-UKRAINE%20RELATIONS.pdf>. 
3 LINDBERG, S. I.: Women’s Empowerment and Democratization: The Effects of Electoral Sys-
tems, Participation, and Experience in Africa. In: Studies in Comparative International Develop-
ment. Vol. 39, No. 1, Spring 2004, s. 28. [online], [cit. 6/5/2015]. Dostupné na internete: 
<http://users.clas.ufl.edu/sil/downloads/Lindberg_SCID2004.pdf>. 
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1.1 Majdan verzus gender 
Z genderového hľadiska, ako poukazuje O. Onuch, 41-47% de-

monštrantov na Majdane predstavovali ženy.1  Podľa M. Dmitriyev, 

„ženy boli nápomocné pri organizácií doslova každého aspektu fungovania 

Majdanu a taktiež začali mnoho iniciatív a aktívne sa zapájali do iniciatív, 

ktoré začali muži“.2 Spočiatku pokojné masové zhromaždenie, ktoré bolo 

svedkom takmer rovnakého zastúpenia mužov a žien sa obrátilo na ná-

silný a mužmi dominovaný protest. V skutku sme na začiatku protes-

tov mohli identifikovať dôraz na úlohu žien v demokratizačných pro-

cesoch, avšak perzistencia reprodukčnej práce je po militarizácií kon-

fliktu značná. T. Martsenyuk i O. Onuch dodávajú, že protesty boli 

od samého začiatku nerovné a genderové normy boli medzi partici-

pantmi protestov reprodukované na všetkých rovinách zapojenia v de-

monštráciách. Čo sa týka feministických odpovedí na maskulinizáciu 

Majdanu, tieto pokladajú vo svojej povahe za minoritné. 3 Podobne sa 

                                                 
1 PHILLIPS, S. D.: The Women’s Squad in Ukraine’s Protests: Feminism, Nationalism and Mi-
litarism on the Maidan. In: American Ethnologist. Vol. 41, No. 3, 2014, s. 415. [online], 
[cit. 7/4/2015]. Dostupné na internete: <https://s3.amazonaws.com/objects.read-
cube.com/articles/downlo-
aded/wiley/fc93c488574193861b258889e1bff18d6fd3208b2acd2bcd258bfbd0d8903141.p
df?AWSAccessKeyId=AKIAIJZYFKH6APDFT3HA&Expires=1428537600&Signa-
ture=LDXW4DB%2Fr4q8LuS%2Bbah4yFmuN4w%3D&response-content-disposi-
tion=attachment%3B%20filename%3D%22PHILLIPS-2014-American_Ethnolo-
gist.pdf%22>. 
2 PHILLIPS, S. D.: The Women’s Squad in Ukraine’s Protests: Feminism, Nationalism and Mi-
litarism on the Maidan. In: American Ethnologist. Vol. 41, No. 3, 2014, s. 415. [online], 
[cit. 7/4/2015]. Dostupné na internete: <https://s3.amazonaws.com/objects.read-
cube.com/articles/downlo-
aded/wiley/fc93c488574193861b258889e1bff18d6fd3208b2acd2bcd258bfbd0d8903141.p
df?AWSAccessKeyId=AKIAIJZYFKH6APDFT3HA&Expires=1428537600&Signa-
ture=LDXW4DB%2Fr4q8LuS%2Bbah4yFmuN4w%3D&response-content-disposi-
tion=attachment%3B%20filename%3D%22PHILLIPS-2014-American_Ethnolo-
gist.pdf%22>. 
3 MARTSENYUK, T.; ONUCH, O.: Mothers and Daughters of the Maidan: Gender, Repertoires 
Of Violence & The Division of Labour in Ukrainian Protests. 2014, s. 108. [online], 
[cit. 11/4/2015]. Dostupné na internete: <http://poseidon01.ssrn.com/deli-
very.php?ID=51600012212210408808109911109712609209902106701105402311007007900
00941150911150270090530370960160370020290310961220870290870910510430870830340
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o Majdane vyjadruje i L. Males: „Majdan nebol homogénnym fenoménom 

a nemali by sme od neho očakávať žiaden konsenzus.“1 Počas aktívneho de-

saťročného výskumu občianskej spoločnosti v Ukrajine sa O. Onuch 

stretáva s rovnakou odpoveďou občianskych aktivistiek, že vo svete 

aktivistov existujú určité rodové barikády, ktoré im znemožňujú úplné 

zapojenie do činností organizácií a často musia vykonávať administra-

tívnu prácu, kým muži stoja na čele línie. 2  

Reprodukcia rodových stereotypov v poslednom desaťročí ak-

tívnej participácie udržuje kontinuitu toho, čo A. Kis identifikuje 

ako „sexistický ideál ukrajinských žien ako matiek a nádherných bytostí“.3 

Tento národný mýtus závisí práve na konštrukcií rodu, kde ženy pred-

                                                 
05117064025081102126084058047075089031005106093012127124108009119089093121111
087031116103070068110027019070&EXT=pdf&TYPE=2>.  
1  PHILLIPS, S. D.: The Women’s Squad in Ukraine’s Protests: Feminism, Nationalism and Mi-
litarism on the Maidan. In: American Ethnologist. Vol. 41, No. 3, 2014, s. 415. [online], 
[cit. 7/4/2015]. Dostupné na internete: <https://s3.amazonaws.com/objects.read-
cube.com/articles/downlo-
aded/wiley/fc93c488574193861b258889e1bff18d6fd3208b2acd2bcd258bfbd0d8903141.p
df?AWSAccessKeyId=AKIAIJZYFKH6APDFT3HA&Expires=1428537600&Signa-
ture=LDXW4DB%2Fr4q8LuS%2Bbah4yFmuN4w%3D&response-content-disposi-
tion=attachment%3B%20filename%3D%22PHILLIPS-2014-American_Ethnolo-
gist.pdf%22>.  
2 MARTSENYUK, T.; ONUCH, O.: Mothers and Daughters of the Maidan: Gender, Repertoires 
Of Violence & The Division of Labour in Ukrainian Protests. 2014, s. 86. [online], [cit. 
11/4/2015]. Dostupné na internete: <http://poseidon01.ssrn.com/deli-
very.php?ID=51600012212210408808109911109712609209902106701105402311007007900
00941150911150270090530370960160370020290310961220870290870910510430870830340
05117064025081102126084058047075089031005106093012127124108009119089093121111
087031116103070068110027019070&EXT=pdf&TYPE=2>. 
3 PHILLIPS, S. D.: The Women’s Squad in Ukraine’s Protests: Feminism, Nationalism and Mi-
litarism on the Maidan. In: American Ethnologist. Vol. 41, No. 3, 2014, s. 416. [online], [cit. 
7/4/2015]. Dostupné na internete: <https://s3.amazonaws.com/objects.read-
cube.com/articles/downlo-
aded/wiley/fc93c488574193861b258889e1bff18d6fd3208b2acd2bcd258bfbd0d8903141.p
df?AWSAccessKeyId=AKIAIJZYFKH6APDFT3HA&Expires=1428537600&Signa-
ture=LDXW4DB%2Fr4q8LuS%2Bbah4yFmuN4w%3D&response-content-disposi-
tion=attachment%3B%20filename%3D%22PHILLIPS-2014-American_Ethnolo-
gist.pdf%22>. 
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stavujú reprodukciu a muži protekciu, a tým sa revolúcia a hnutie ne-

závislosti stáva výhradne mužskou záležitosťou. Na túto skutočnosť 

upozorňuje i A. McClintock, ktorá pre posilnenie svojho argumentu 

čerpá z diel E. Gellnera a B. Andersona, pričom tvrdí, že nacionalizmus 

je rodovo zafarbený a vymyslený, keďže nacionalisti rekonštruujú de-

jiny národa, pričom čerpajú z histórie a jej predmetom sú práve typické 

rodové roly. Takýmto symbolom sa stáva Berehyňa, „ochrankyňa do-

máceho krbu“, pôvodne postava slovanskej pohanskej mytológie, 

ktorá sa vracia do nezávislej Ukrajiny ochrániť a oslobodiť svoje deti 

pred vplyvom komunizmu. Muži, ale taktiež aj ženy považujú Bere-

hyňu za ideálny model ženskosti a tradičnej matky. Avšak mýtus mat-

riarchálnej kultúry vytvára falšovaný obraz a historický precedens rolí 

žien ako matiek a manželiek, ktoré znemožňujú participáciu žien v ob-

čianskych hnutiach a v intelektuálnom diskurze.1 

Odmietnutie militarizácie ženskosti vyvolal rozsiahle debaty 

o historickej účasti žien v konfliktoch na Ukrajine. To viedlo neskôr 

k hľadaniu vzorov pre ženskú milíciu a partizánsku činnosť. Jedným 

z najvýznamnejších odpovedí ukrajinských žien počas hnutia boli 

tzv. „grass-root“ organizácie pod názvom „Noc ženskej solidarity“ 

a „Ženský oddiel“. Tieto iniciatívy ukázali, že ženy nie sú len zdrojom 

reprodukčnej práce, ale tiež ako T. Martsenyuk poukazuje, ukrajinské 

ženy „potvrdili svoju autonómiu a odhodlanie k vytvoreniu novej a inkluzív-

nejšej Ukrajiny“.2  

                                                 
1 JAYEON, K.: We Came! We Stripped! We Conquered! The Sextremist Feminists of FEMEN 
in Ukrainian Historical Context and Contemporary Controversy. (Honors Theses). 2013, s. 17 
– 18. [online], [cit. 10/5/2015]. Dostupné na internete: <http://digital-
commons.colby.edu/honorstheses/708>.  
2 PHILLIPS, S. D.: The Women’s Squad in Ukraine’s Protests: Feminism, Nationalism and Mi-
litarism on the Maidan. In: American Ethnologist. Vol. 41, No. 3, 2014, s. 417. [online], 
[cit. 7/4/2015]. Dostupné na internete: <https://s3.amazonaws.com/objects.read-
cube.com/articles/downlo-
aded/wiley/fc93c488574193861b258889e1bff18d6fd3208b2acd2bcd258bfbd0d8903141.p
df?AWSAccessKeyId=AKIAIJZYFKH6APDFT3HA&Expires=1428537600&Signa-
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Obrázok č. 1: I. Pereklit: Som Banderivka, som Ukrajinka1 

 
 

                                                 
ture=LDXW4DB%2Fr4q8LuS%2Bbah4yFmuN4w%3D&response-content-disposi-
tion=attachment%3B%20filename%3D%22PHILLIPS-2014-American_Ethnolo-
gist.pdf%22>. 
1 PHILLIPS, S. D.: The Women’s Squad in Ukraine’s Protests: Feminism, Nationalism and Mi-
litarism on the Maidan. In: American Ethnologist. Vol. 41, No. 3, 2014. [online], [cit. 
7/4/2015]. Dostupné na internete: <https://s3.amazonaws.com/objects.read-
cube.com/articles/downlo-
aded/wiley/fc93c488574193861b258889e1bff18d6fd3208b2acd2bcd258bfbd0d8903141.p
df?AWSAccessKeyId=AKIAIJZYFKH6APDFT3HA&Expires=1428537600&Signa-
ture=LDXW4DB%2Fr4q8LuS%2Bbah4yFmuN4w%3D&response-content-disposi-
tion=attachment%3B%20filename%3D%22PHILLIPS-2014-American_Ethnolo-
gist.pdf%22>. 
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Obrázok č. 2: A. Kolos: Ženský oddiel1 

 
 

Paralelne s objavením ženských militantných organizácií sa za-

čali objavovať aj prvé plagáty, ktoré znázorňujú ženy s vojenskými 

a militantnými prvkami. Toto „zmilitarizovanie“ a „zheroizovanie“ 

žien ako „nádherných bytostí“ vyprovokovalo širokú paletu protichod-

ných interpretácií: od žartovných a uštipačných poznámok ohľadom 

ženských militantných organizácií až po vážne výpovede o postavení 

                                                 
1 PHILLIPS, S. D.: The Women’s Squad in Ukraine’s Protests: Feminism, Nationalism and Mi-
litarism on the Maidan. In: American Ethnologist. Vol. 41, No. 3, 2014. [online], [cit. 
7/4/2015]. Dostupné na internete: <https://s3.amazonaws.com/objects.read-
cube.com/articles/downlo-
aded/wiley/fc93c488574193861b258889e1bff18d6fd3208b2acd2bcd258bfbd0d8903141.p
df?AWSAccessKeyId=AKIAIJZYFKH6APDFT3HA&Expires=1428537600&Signa-
ture=LDXW4DB%2Fr4q8LuS%2Bbah4yFmuN4w%3D&response-content-disposi-
tion=attachment%3B%20filename%3D%22PHILLIPS-2014-American_Ethnolo-
gist.pdf%22>. 



212 

žien, pričom sa zdôrazňovala kombinácia depikcie militarizmus 

a krásy žien ako bojovníčok.1 

Odlišnou manifestáciou boja sú aktivity hnutia FEMEN, využí-

vajúc taktiku „sextrémizmu“  ako novej formy feministického akti-

vizmu a mierového terorizmu za hesla „moje telo je mojou zbraňou“ 

reprezentujúci historické právo žien protestovať hocikde a hocikedy 

bez ohľadu na patriarchálne štruktúry vymáhajúce právo.2 Aktivistky 

FEMEN-u už od začiatku dialógu medzi Ukrajinou a Európskou Úniou 

podporovali ratifikáciu asociačnej dohody a ich neortodoxné aktivity 

pokračovali aj počas protestov. Postupne ich činnosť prekračovala hra-

nice a v súčasnosti môžeme zaznamenať ich aktivity po celom svete. 

Zakladajúca členka FEMEN-u Alexandra Ševčenko argumentuje, že je 

to práve feministická pýcha, ktorá oslovuje čoraz viac a viac sklama-

ných žien z klasického a liberálneho feminizmu.3 Vyvstáva nám tu 

preto otázka: „Môže byť sexualita využitá ako jednotiaci prvok ženského ak-

tivizmu? Je sextrémizmus novým feminizmom v Ukrajine?“ 

 

1.2 Rola ženských občianskych združení po Majdane 
Bohužiaľ, ženy získali nedostatočné uznanie a podporu 

pre ich činnosť a pomoc počas protestov na Majdane. Okrem toho, 

zmena geopolitického smerovania Ukrajiny po anexií Krymu značne 

                                                 
1 PHILLIPS, S. D.: The Women’s Squad in Ukraine’s Protests: Feminism, Nationalism and Mi-
litarism on the Maidan. In: American Ethnologist. Vol. 41, No. 3, 2014, s. 417 – 418. [online], 
[cit. 7/4/2015]. Dostupné na internete: <https://s3.amazonaws.com/objects.read-
cube.com/articles/downlo-
aded/wiley/fc93c488574193861b258889e1bff18d6fd3208b2acd2bcd258bfbd0d8903141.p
df?AWSAccessKeyId=AKIAIJZYFKH6APDFT3HA&Expires=1428537600&Signa-
ture=LDXW4DB%2Fr4q8LuS%2Bbah4yFmuN4w%3D&response-content-disposi-
tion=attachment%3B%20filename%3D%22PHILLIPS-2014-American_Ethnolo-
gist.pdf%22>. 
2 Hnutie FEMEN. [online]. [cit. 13/5/2015]. Dostupné na internete:  <http://fe-
men.org/about?attempt=1>. 
3 HOLMAN, Z.: Fearless … and topless: Femen activists to bring 'sextremism' to the UK. [on-
line], [cit. 11/4/2015]. Dostupné na internete: <http://www.theguar-
dian.com/world/2013/oct/20/femen-activists-uk-branch-feminism>.  
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posunula úlohy občianskej spoločnosti v kontexte krízy. Ak chceme 

získať lepšie porozumenie pozície a úloh ženských občianskych zdru-

žení od začiatku protestov až po súčasnosť, je potrebné bližšie identifi-

kovať rôzne vrstvy konfliktu a dialógu.1 Úloha občianskej spoločnosti 

bola pozoruhodná v oblasti implementácie základných európskych 

hodnôt, akými sú ekonomická a politická transparentnosť, vrátane plu-

ralitnej spoločnosti založenej na demokratických hodnotách, dialógu 

medzi kľúčovými stranami a širokou verejnosťou s posilnenia účasti 

verejnosti na politickom dianí. Tieto úlohy boli vykonávané prostred-

níctvom Anti-korupčného akčného centra, Ukrajinského ženského fondu 

a Medzinárodnej renesančnej nadácie. V tomto bode je potrebné zdôrazniť 

skutočnosť, že tieto organizácie sú vedené z majoritnej časti ženami, 

alebo sú genderovo vyvážené. Avšak polarizácia a militarizácia kon-

fliktu po anexií Krymu spôsobil posun úloh organizácií vedených že-

nami. Podľa správy OBSE Občianska spoločnosť a kríza na Ukrajine, žen-

ské organizácie boli nútené transformovať svoju agendu v smere po-

skytnutia humanitárnej pomoci. V súlade so zásadou „bezpečnosť 

na prvom mieste“ (Security First Principle), boli kľúčové úlohy organi-

zácií počas krízy v oblastiach ako je budovanie mieru a negociácia za-

tlačené do pozadia, a to najmä v prípade ženských občianskych spoloč-

ností i napriek ich záujmu o zapojenie sa do procesu dialógu medzi 

oboma zúčastnenými stranami.2 Avšak potrebné je poukázať na to, že 

táto práca nemá za cieľ podceňovať úlohu žien ako humanitárnych po-

mocníčok, pretože to boli práve ženy, ktoré sú i v súčasnosti v popredí 

                                                 
1 Ukraine 2014 – Civil Society Creating Space between Past and Future: Informal Follow-up 
Discussion. Centre for Peacebuilding, s. 3. [online], [cit. 7/4/2015]. Dostupné na internete: 
<http://mercury.ethz.ch/serviceengine/Files/ISN/182534/ipublicationdocument_sin-
gledocument/34d2d0eb-c4d0-4d41-bb0b-038024df07da/en/Critical_Reflection_Ukra-
ine_June2014.pdf>. 
2 Ukraine 2014 – Civil Society Creating Space between Past and Future: Informal Follow-up 
Discussion. Centre for Peacebuilding, s. 3. [online], [cit. 7/4/2015]. Dostupné na internete: 
<http://mercury.ethz.ch/serviceengine/Files/ISN/182534/ipublicationdocument_sin-
gledocument/34d2d0eb-c4d0-4d41-bb0b-038024df07da/en/Critical_Reflection_Ukra-
ine_June2014.pdf>. 
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v procese repatriácie vysídlených osôb a ich identifikácie. Napriek 

tomu, ich silné organizačné a mobilizačné schopnosti a vedenie, 

ktoré sú základnými atribútmi úspešného mierového konania, by sme 

nemali prehliadnuť. 

Čo je dôvodom neúspechu ženských organizácií v Ukrajine ús-

pešne sa zapojiť do mierového procesu, a to napriek ich silným strán-

kam? Okrem princípu „bezpečnosť na prvom mieste“ existujú ďalšie 

faktory, ktoré brzdia ich začlenenie do dialógu. Obmedzené skúsenosti 

žien v politickom procese vyplývajúce z obmedzeného partnerstva me-

dzi štátom a občanmi je výzvou číslo jedna, ktorej musia ženské občian-

ske združenia v Ukrajine čeliť. Občianska spoločnosť nikdy nebude 

hrať významnú úlohu v politických procesoch, pokiaľ nie je uznaná 

ako rovnocenný partner so štátom v budovaní mieru. Základom tohto 

partnerstva je Ženevská dohoda podpísaná Ukrajinou, Ruskom, USA 

a EÚ 17. apríla 2014. Cieľom dohody bolo vytvorenie „širokého národ-

ného dialógu s dosahom na všetky ukrajinské regióny a politické obvody“1 

Žiaľ, začlenenie žien do týchto konzultácií bola obmedzená.2 Pokiaľ ide 

o prioritné oblasti medzinárodného spoločenstva, podľa prieskumu 

vykonaného prostredníctvom OBSE, väčšina opýtaných ukrajinských 

občianskych združení si myslí, že dohody na medzinárodnej úrovni, 

akými sú dohody z Minsku by mali byť podporované, avšak medziná-

rodné spoločenstvo by malo zvýšiť svoje úsilie na miestnej a medzi-re-

gionálnej úrovni v oblasti humanitárnej pomoci za cieľom prevziať 

časť humanitárnej záťaže z pliec občianskej spoločnosti. Jedným z naj-

lepších príkladov efektívne investovanej energie organizácií je Odesský 

                                                 
1 Text of the Geneva Statement on Ukraine released by the US, EU, Ukraine and Russia. [online], 
[cit. 7/4/2015]. Dostupné na internete: <https://geneva.usmis-
sion.gov/2014/04/18/text-of-the-geneva-statement-on-ukraine-released-by-the-us-eu-
ukraine-and-russia/>. 
2  Voices from Ukraine: Civil Society as a Driver for Peace. New York: Women’s International 
League for Peace and Freedom, 2014, s. 28. [online], [cit. 7/4/2015]. Dostupné na inter-
nete: <http://www.wilpfinternational.org/wp-content/uploads/2014/09/Re-
port.pdf>. 
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dialóg, ktorý priniesol k okrúhlemu stolu  aktivistov Majdanu z oboch 

táborov. Ďalším príkladom je iniciatíva Medzinárodnej ženskej ligy 

pre mier a slobodu v Ženeve (Women´s International League for Peace 

and Freedom), ktorej cieľom bolo posilniť úlohu občianskej spoločnosti, 

najmä tých ženských počas protestov na Majdane.1 Okrem medziná-

rodných „donorov“ odborných znalostí a skúseností potrebujú občian-

ske spoločnosti vedené ženami aj iné prostriedky, z ktorých by mohli 

čerpať dôležité poznatky a skúsenosti, keďže konferencie a školenia 

žien mimo Ukrajiny, ako naznačuje A. Hrycak, vedú k existencií organi-

zácií s krátkou životnosťou, ktorých publikum predstavuje skôr medzi-

národnú spoločnosť, ako domáce obyvateľstvo. Od získania nezávis-

losti Ukrajiny v roku 1990 občianska spoločnosť mala len 25 rokov 

na to, aby sa plne rozvinula. V dôsledku tohto krátkeho časového ob-

dobia sú ženské organizácie na Ukrajine nekonsolidované a chýbajú im 

odborné znalosti. Podľa V. Havla bolo jednoduché odstrániť komunis-

tický režim v priebehu noci, s občianskou spoločnosťou je to iné, 

keďže je „ (...) veľmi zložito štruktúrovaný a zároveň veľmi krehký, ba občas 

až trochu tajomný organizmus, ktorý vznikal prirodzeným vývojom po dlhé 

desaťročia, ak nie stáročia, a ktorý je výrazom určitých trvalo sa vyvíjajúcich 

stavov ducha a mravov, určitého stupňa spoločenského poznania a sebapozna-

nia, určitého občianskeho vedomia a sebavedomia.“2 

 

1.3 Politika otvoreného prístupu 

Jedným zo spôsobov, ako urýchliť proces konsolidácie ženských 

organizácií je zrušenie informačnej blokády v Ukrajine prostredníc-

tvom implementácie národnej politiky otvoreného prístupu k vedec-

                                                 
1 Voices from Ukraine: Civil Society as a Driver for Peace. New York: Women’s International 
League for Peace and Freedom, 2014, s. 7 – 8. [online], [cit. 7/4/2015]. Dostupné na inter-
nete: <http://www.wilpfinternational.org/wp-content/uploads/2014/09/Re-
port.pdf>. 
2 SNOPKO, L. (ed.): Kdo řekl A…musí říct i B. Neinvestičný fond Mosty v spolupráci so 
Stredoeurópskou nadáciou, 2008, s. 233. 
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kým prácam a článkom (National Open Access Policy). Prostredníc-

tvom otvoreného prístupu majú ženské občianske združenia možnosť 

získať a prijať postupy a skúsenosti vďaka otvorenej cirkulácií poznat-

kov a znalostí. Dialóg ohľadom implementácie politík otvoreného prí-

stupu k vedeckým článkom sa začal už po Oranžovej revolúcií 

v roku 2004, ktorý iniciovali predovšetkým akademici.1  Tento proces 

bol, bohužiaľ, zastavený už po druhýkrát, a to napriek jeho účinnosti 

pri šírení vedeckých informácií pre všetky zainteresované strany v ob-

lasti výskumu a inovácií. Ako empirický dôkaz nám slúži Graf č. 1. 

Čierna os znázorňuje počet citácií z platených publikácií v sledovanej 

perióde od roku 200-2008, kým zelená os predstavuje agregáciu citácií 

z voľne prístupných vedeckých článkov. 

 

Graf č. 1: Benefity otvoreného prístupu2 

 
V súčasnosti je v Ukrajine vydávaných 1500 akademických časo-

pisov a vedeckých výtlačkov, čo predstavuje vyše 170 000 vedeckých 

                                                 
1 KUCHMA, I.: Developing National Open Access Policies: An Ukrainian Case Study. 2007, 
s. 463. [online], [cit. 7/4/2015]. Dostupné na internete: <http://el-
pub.scix.net/data/works/att/135_elpub2007.content.pdf>.   
2 SWAN, A.; WILLMERS, M.; KING, T.: Costs and Benefits of Open Access: A Guide for Ma-
nagers in Southern African Higher Education. [online]. Dostupné na internete: 
<http://openuct.uct.ac.za/sites/default/files/media/SCAP_Paper_2_Swan_et_al_Co-
sts_and_Benefits_of_OA.pdf>. 
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článkov každý rok. Avšak obeh akademických časopisov málokedy 

prekročí  150-200 časopisov a mechanizmus ich distribúcie je zložitý. 

90 % všetkých publikácií je v ukrajinskom jazyku, navyše im chýbajú 

abstrakty v angličtine. Len 15 akademických časopisov je zahrnutých 

v medzinárodnom systéme vedeckých článkov a má nejaký dopad.1 

Otvorený prístup k vedeckým článkom by nebol benefitom 

len v oblasti konsolidácie ženských občianskych združení. Významne 

by prispel i k rozšíreniu chýbajúceho feministického diskurzu v Ukra-

jine. Príkladom je hnutie FEMEN, ktoré v dôsledku chýbajúceho dis-

kurzu využíva skutočne svojskú interpretáciu feminizmu. Jednou z prí-

čin chýbajúceho feministického diskurzu je socialistická minulosť ukra-

jinských žien, ktoré získali rozsiahle politické a sociálne práva ako sú-

časť „emancipačného“ procesu Komunistickej strany. Automatické 

udelenie týchto práv spôsobilo, že ženy pochádzajúce z post-socialis-

tického bloku nepociťovali potrebu o tieto práva bojovať, na rozdiel 

od žien v „západných“ krajinách, kde feministický diskurz vznikal pa-

ralelne s bojmi o politické práva. Test skutočnej emancipácie žien pri-

šiel po páde komunistického režimu a po prvých demokratických voľ-

bách, ktoré zaznamenali dramatický pád počtu žien v rozhodujúcich 

politických funkciách. 

Neúspech v nadväzovaní na socialistickú minulosť ukrajinských 

žien a na „západný“ feministický diskurz by mohol byť vyriešený 

práve prístupom k vedeckým článkom, prostredníctvom ktorých by 

ženské občianske združenia mohli nielen využiť know-how iných or-

ganizácií, ale taktiež prispieť k cirkulácií svojich vlastných poznatkov. 

 

                                                 
1 YAROSHENKO, T.: Open Access to Knowledge in the Modern University: Ukranian Situa-
tion. Proceedings of the IATUL Conference. 2011, s. 3. [online], [cit. 13/4/2015]. Dostupné na 
internete: <http://docs.lib.purdue.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1909&context=ia-
tul>.   
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Záver 

Od zmeny politického a bezpečnostného prostredia v Ukrajine, 

ako medzinárodné spoločenstvo, tak aj občianska spoločnosť bola 

nutná prejsť transformáciu svojich agend. Aj napriek zlepšeniu posta-

venia občianskej spoločnosti počas a po protestoch na Majdane, posta-

venie ukrajinských aktivistiek a ženských občianskych združení je ne-

uspokojivé. Pôvodne donor európskych hodnôt, medzinárodné spolo-

čenstvo by malo prijať úlohu poskytovateľa humanitárnej pomoci 

na miestnej a regionálnej úrovni v súvislosti so súčasnou neuspokoji-

vou pozíciou ženských občianskych združení. Čo sa týka podporných 

programov medzinárodného spoločenstva, „západné“ programy zvy-

šujúce politickú účasť žien v politike sú efektívne len z kvantitatívneho 

hľadiska, a preto je potrebné hľadať iné spôsoby jej zlepšovania. Prio-

ritou číslo jedna by mala byť implementácia politiky otvoreného prí-

stupu k vedeckým článkom, keďže poskytuje nekonsolidovaným žen-

ským občianskym združeniam potrebnú odbornosť a taktiež napo-

máha k rozširovaniu feministického diskurzu, ktorý je v súčasnosti 

rozšírený v Ukrajine len v minimálnej miere. Akonáhle je humanitárna 

záťaž znížená, môžu ženské občianske združenia nasmerovať svoju po-

zornosť na budovanie mieru a dialóg na oboch stranách krajiny. V pr-

vom rade je však nevyhnutné, aby politici uznali pozíciu aktivistiek 

ako súčasť mierového riešenia krízy. Tento imperatív však neplatí 

len pre ukrajinských politikov, ale taktiež na celú ukrajinskú spoloč-

nosť, ktorá je aj dnes ovplyvňovaná patriarchálnymi mýtmi budovania 

ukrajinského národa po páde komunistického režimu. Budovanie 

mieru v Ukrajine v súčasnosti nie je možné bez zapojenia žien, pretože 

„mierumilovná kultúra je kultúrou, ktorá podporuje rôznorodosť“.1 Pokiaľ 

prínos žien nie je uznaný v demokratizačnom a liberalizačnom procese, 

                                                 
1 FLAHERTY, M.: Peacebuilding with Women in Ukraine: Using Narrative to Envision 
a Common Future. London: Lexington Books, 2012, s. xii. 
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ukrajinská i medzinárodná spoločnosť bude musieť čeliť vážnym poli-

tickým a sociálnym dôsledkom. 
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Čína a jej záujmy v Arktíde 
 

František Hajduk 
 
China is the largest consumer and importer of energy resources in the world but its vast 

geographical distance from the Arctic limits Beijing’s opportunity. China needs to set 

the agenda and form a strategy for taking advantage of new Arctic opportunities. Beijing’s 

rhetoric aims at defining the Arctic as an international zone where changes must make sense 

for all countries and climate change is a problem for the highest levels of diplomacy. China 

also  argues that climate change has negative consequences for Chinese food security, parti-

cularly with the flooding of its coastal regions. 

 

Rusko - čínska arktická iniciatíva 

Donedávna ruská vláda bránila čínskym spoločnostiam partici-

povať na energetických náleziskách v ruskej časti Arktídy. S meniacou 

sa geopolitickou situáciou, poznačenou najmä veľmi napätými 

vzťahmi so Západom kvôli Ukrajine, Rusko postupne posilňuje bilate-

rálnu spoluprácu  s Čínou. Pre Rusko môže táto spolupráca pomôcť 

zlepšiť dve kľúčové otázky; a to zvyšovanie energetickej bezpečnosti 

a posilnenie hospodárskej spolupráce s ázijsko-pacifickou oblasťou. 

Pre Čínu to zabezpečí diverzifikáciu svojho dopytu po energetických 

surovinách.   

Čína je najväčším spotrebiteľom a dovozcom energetických 

zdrojov na svete, ale jej obrovská geografická vzdialenosť od Arktídy 

obmedzuje Pekingu množstvo príležitostí. Preto potrebuje vytvoriť 

stratégiu pre využitie nových arktických príležitostí a zapojiť sa do tzv. 

Veľkej hry o Arktídu (Grand Arctic Game). Čína bola prvým ázijským štá-

tom, ktorý  prejavil záujem o plné členstvo v i1. Peking tvrdí, že zmena 

                                                 
1 Arktická rada bola založená podpisom deklarácie zástupcami USA, Kanady, Dánska, 
Nórska, Švédska, Fínska, Islandu a Ruska v roku 1996 v Ottawe (tieto štáty sú niekedy 
označované ako A8). Za kritérium členstva v tomto zoskupení je teda považovaná poloha 
v priestorovom rámci vymedzenia Arktídy ako oblasti, rozprestierajúcej sa na sever od 
severného polárneho kruhu. Bližšie pozri: IŠTOK, R.: Arktída v geopolitických a politicko 
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klímy má negatívne dôsledky pre čínsku potravinovú bezpečnosť 

a to najmä spojenú povodňami vo svojich pobrežných oblastiach, 

preto ma plné právo zapájať sa do arktických príležitostí1. 

Pre Rusko je arktická oblasť súčasťou životne dôležitých ekono-

mických a národných záujmov. Ruská časť Arktídy počas sovietskej 

éry bola uzavretá pre cudzincov. Až na začiatku 90. rokov koncom stu-

denej vojny sa situácia zmenila. Severná námorná cesta (Northern Sea 

Route) sa konečne otvorila zahraničným lodiam a medzinárodné ener-

getické spoločnosti boli vyzvané, aby rozvíjali projekty v oblasti ener-

getiky. Hlavnou motiváciou pre Rusko je prilákať čo najviac účastní-

kov, pretože v súčasnej dobe Rusko potrebuje zahraničné investície 

a technológie k rozvoju prepravy, ropného a plynárenského priemyslu 

so zreteľom na riziká ktoré predstavuje životné prostredie v danej ob-

lasti. Bez rozsiahlych investícií a zahraničných odborných znalostí 

môžu niektoré iniciatívy skrachovať. Ďalšou ruskou iniciatívou je bez-

pečnosť a ochrana hraníc Ruskej Arktídy. Rusko posilňuje svoje vojen-

ské kapacity v Arktíde, obnovuje staré sovietske základne a preskupuje 

svoje sily na zabezpečenie vlastnej suverenity nad touto oblasťou2. 

Spomínaná situácia je jeden z dôvodov, prečo Rusko udržuje dl-

hodobo pevné stanovisko ohľadom participácie nearktických štátov 

v oblasti. Ruský postoj je spomenutý aj v Ilulissatskej deklarácií 

v roku 2008, ktorý potvrdzuje dominantnú úlohu piatich pobrežných 

štátov v územných otázkach a v rozvoji zdrojov Severnom ľadovom 

oceáne. To vysvetľuje aj opatrný postoj Ruska k čínskej žiadosti o štatút 

pozorovateľa v Arktickej rade, rovnako aj skutočnosť, že Moskva bola 

                                                 
geografických súvislostiach. In: Acta Facultatis Studiorum Humanitatis et Naturae Universitatis 
Prešoviensis, Prírodné vedy, LIV, Folia geographica, 19. Prešov: FHPV PU, s. 93 – 109. 
1 GUSCHIN, A.: Understanding China’s Arctic Policies. In: The Atlantic. 2013. [online], 
[cit. 20/4/2015]. Dostupné na internete: <http://thediplomat.com/2013/11/understan-
ding-chinas-arctic-policies/>. 
2 FILIMONOVA, N.: A Russian Perspective on China’s Arctic Role. In: The Diplomat. Septem-
ber 2014. [online], [cit. 16/4/2015]. Dostupné na internete: <http://thediplo-
mat.com/2014/09/a-russian-perspective-on-chinas-arctic-role/>. 
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jedným z hlavných zástancov pre stanovenie jasných pravidiel pre ob-

medzenie účasti pozorovateľov v rade. Momentálne však tieto postoje 

vedú Rusko ku kritickej otázke ako vyvážiť svoje bezpečnostné a eko-

nomické záujmy v regióne1. 

Napriek vznikajúcim perspektívam spolupráce medzi dvoma 

mocnosťami v Arktíde, čínsko–ruské vzťahy v regióne nie sú úplne po-

zitívne. Na jednej strane existuje obojstranný záujem Číny a Ruska 

pre rozvoj spolupráce, avšak Ruská vláda bude aj naďalej udržiavať 

energetický sektor pod svojou kontrolou – a teda bude právne obme-

dzovať čínske zapojenie do Arktických energetických a hospodárskych 

projektov. Ďalším problémom vzájomnej spolupráce môže byť korup-

cia. Čínske aj ruské podnikateľské prostredie je známe svojou korupč-

nou štruktúrou. Treba si uvedomiť, že v prípade náročných arktických 

projektov ide o rizikové investovanie s vysokými nákladmi. Korupč-

nými praktikami sa tieto projekty môžu rizikovo predražiť, čo môže 

viesť aj ku pádu jednotlivých iniciatív.  

 

Čínska arktická stratégia 

To, že Peking je nespokojný so súčasnou rovnováhou síl v Ar-

ktíde, naznačuje aj slovník čínskych vedcov a hodnostárov. „Arktída 

patrí všetkým ľuďom na celom svete a žiaden národ nemá zvrchovanosť 

nad ním....“ povedal bývalý čínsky viceadmirál na vládnej schôdzi 

v roku 2010, so záverom, že Čína by mala mať právo na arktické 

zdroje2. Tento tón postupne zmäkol vo vyhláseniach politikov spomí-

najúcich Arktídu. Peking teraz zdôrazňuje  predovšetkým svoju úctu 

k Arktickej rade a deklaruje,  že záujmy  čínskej zahraničnej politiky 

sú striktne obmedzené na výskum. „Ako ne-arktický  štát, sa Čína musí 

                                                 
1 FILIMONOVA, N.: A Russian Perspective on China’s Arctic Role. In: The Diplomat. Septem-
ber 2014. [online], [cit. 16/4/2015]. Dostupné na internete: <http://thediplo-
mat.com/2014/09/a-russian-perspective-on-chinas-arctic-role/>. 
2 GUILFORD, G.: What is China´s Arctic game plan? In: The Diplomat. 2013. [online], 
[cit. 20/4/2015]. Dostupné na internete: <http://www.theatlantic.com/china/ar-
chive/2013/05/what-is-chinas-arctic-game->. 
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spoliehať na diplomatickú spoluprácu a pozitívny dopad vedeckých a finanč-

ných investícií1, ktoré majú presadzovať svoje záujmy v Arktíde,“ napísali 

arktickí geopolitickí experti L. Jakobson a P. Jingchao2. 

Spomínaní autori  zosumarizovali krátkodobé zahranično-poli-

tické záujmy Číny v Arktíde. Ide o 

- získanie poznatkov o následkoch zmeny klímy v Arktíde na čín-

ske prírodne prostredie a s tým spojená aj potravinová bezpeč-

nosť krajiny; 

- zabezpečenie účasti Číny v Arktickej rade s cieľom aktívne sa za-

pojiť do rozhodovania; 

- zdôraznenie, že problémy, ktoré vyplývajú z transformujúceho 

sa arktického prostredia sú globálne a nie len regionálne; 

- bránenie myšlienky, že oblasť Arktídy, ktorá leží mimo vý-

sostného územia pobrežných štátov patrí celému ľudstvu (ako je 

uvedené v UNCLOS3) a ďalej, že arktické štáty by mali brať 

                                                 
1 Čína ročne minie 60 mil. dolárov na polárny výskum. V roku 2013 otvorila výskumne 
centrum v Šanghaji s názvom The China-Nordic Arctic Research Center (CNARC), kde plá-
nuje postupne zamestnať až 1000 pracovníkov. Bližšie pozri: GUSCHIN, A.: Understan-
ding China’s Arctic Policies. In: The Diplomat. 2013. [online], [cit. 20/4/2015]. Dostupné na 
internete: <http://thediplomat.com/2013/11/understanding-chinas-arctic-policies/>. 
2 JAKOBSON, L.; PENG. J.: China´s Arctic Aspirations. SIPRI Policy paper, 2012. [online], 
[cit. 14/4/2015]. Dostupné na internete: <http://www.lowyinsti-
tute.org/files/sipri_chinas_arctic_aspirations.pdf&usg=ALkJrhjZI-
ObFBW4GodiHY_b10m_en0xvIA>. 
3 Dohovor OSN o morskom práve (UNCLOS) z roku 1982. Dohovor sa zaoberá morskými 
a oceánskymi oblasťami medzi samostatnými krajinami a v rámci neho bola zriadená 
Komisia OSN pre hranice kontinentálneho šelfu. Krajiny na brehu Severného ľadového oce-
ánu sa prostredníctvom týchto dohovorov snažia spoločne zhodnúť na stanovení hraníc 
svojich regionálnych územných vôd a výhradných hospodárskych zón (vrátane území 
200 námorných míľ za hranicami kontinentálneho šelfu). Existuje snaha o predchádzanie 
územným sporom, avšak niekoľko sporných zemepisných bodov zostáva nevyriešených 
a hrozí, že by sa spory mohli ešte viac vyhrotiť. Pobrežné štáty sa v roku 2008 v grónskom 
Ilulissate dohodli na spoločnom vyhlásení, ktoré kladie dôraz na zvrchované právo všet-
kých zmluvných krajín regulovať činnosť v rámci ich vlastnej výhradnej hospodárskej 
zóny. Bližšie pozri: Stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru. 2013: Politika 
EÚ pre Arktídu zameraná na nové celosvetové záujmy v tejto oblasti – postoj občianskej spoloč-
nosti. [online], [cit. 13/4/2015]. Dostupné na internete: <www.eesc.europa.eu/resour-
ces/.../ces2379-2013_00_00_tra_tcd_sk.doc>. 
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práva ne-arktických štátov do úvahy pri rozhodovaní akýchkoľ-

vek situácií; 

- posilnenie väzieb so severskými členskými štátmi Arktickej rady; 

- zaistenie prístupu Číny svojim plavidlám do arktických vodných 

ciest v krátkodobom horizonte, pretože topenie ľadu umožní 

pravidelné lodné prechody skôr ako sa sprístupnia zdroje 

pre prieskum a ťažbu surovín.1 

Hlavný problém pri prognóze Čínskej arktickej politiky je absen-

cia nejakého oficiálneho vyhlásenia. Väčšinou ide o vyhlásenia nižších 

úradníkov, akademikov, politických komentátorov, výsluhových vo-

jenských dôstojníkov, záujmových skupín a pod. Hoci je čínska spoloč-

nosť oveľa otvorenejšia a mnohostrannejšia, než pred desiatimi rokmi, 

počet oficiálnych a neoficiálnych aktérov, ktorí sa snažia ovplyvňovať 

politiku je stále nejasný. 

Kvôli množstvu ekonomických príležitostí v Arktíde chce Čína 

ovplyvňovať rozhodovanie o tom, ako sa majú problémy v regióne ria-

diť. Peking ako arktický outsider má niekoľko možností ako zasahovať 

do týchto rozhodnutí. Čína je zastúpená v mnohých medzinárodných 

organizáciách a je súčasťou mnohých medzinárodných zmlúv, ktoré sa 

tykajú priamo alebo nepriamo arktického riadenia. Čo je najdôležitej-

šie, je členom Bezpečnostnej rady OSN s právom veta, signatárom doho-

voru OSN o morskom práve (UNCLOS), je spolu s 41 ďalšími krajinami 

signatárom Zmluvy o Svalbarde z roku 1920, ktorý udeľuje všetkým čle-

nom rovnaké práva pre prístup k Svalbardom a zároveň uznáva Nór-

sku absolútnu zvrchovanosť. Je tiež členom Medzinárodnej námornej or-

ganizácie (IMO), Agentúre OSN zodpovednej za prijatie opatrení na za-

istenie medzinárodnej lodnej dopravy a zabráneniu znečisťovaniu 

                                                 
1 JAKOBSON, L.; PENG. J.: China´s Arctic Aspirations. SIPRI Policy paper, 2012. [online], 
[cit. 14/4/2015]. Dostupné na internete: <http://www.lowyinsti-
tute.org/files/sipri_chinas_arctic_aspirations.pdf&usg=ALkJrhjZI-
ObFBW4GodiHY_b10m_en0xvIA>. 
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morí z lodí. Pokiaľ ide o spomínanú Arktickú radu, ktorá je nanajvýš re-

gionálna, zostáva Čína outsiderom, avšak rešpektuje túto organizáciu 

ako najvýznamnejší medzinárodný ústav pre rozvoj arktickej spolu-

práce1. 

V súčasnosti čínska iniciatíva v Arktíde naznačuje, že sa Peking 

snaží maskovať svoje pravé záujmy v regióne monitorovaním život-

ného prostredia a ochranou práv domorodých obyvateľov. Čínska ré-

torika ma za cieľ definovať Arktídu ako medzinárodnú zónu, kde je 

potrebný konsenzus celosvetového spoločenstva, pretože problém 

zmeny klímy je problémom pre najvyššie úrovne diplomacie. Spolu 

s Francúzskom a Nemeckom zdieľa Peking obavy pri ekologických ne-

hodách v Arktíde, podobné tej v roku 2010 v Mexickom zálive2, ktorá 

by mala katastrofálne dôsledky pre globálnu bezpečnosť.   

V skutočnosti tento čínsky prístup sa zdá byť veľmi prezieravý 

vzhľadom na posadnutosť USA a Kanady nad ruskými činmi v regióne 

ako aj uverejnením novej vojenskej (aj arktickej) stratégie. Peking sa 

snaží zachovávať výzor nekonfliktného hráča so zameraním na neut-

rálne témy, spolufinancuje polárne expedície, vykonáva prieskumy 

klímy a podporuje pôvodných obyvateľov a cestovný ruch. Vytvore-

ním silnej pozície v týchto oblastiach bude môcť Čína čerpať poznatky 

medzinárodnej vedeckej obce, týmto podporovať argumenty na pod-

poru teórie vplyvu zmeny klímy na Čínu. Spolupráca so šiestimi orga-

nizáciami, ktoré predstavujú pôvodné obyvateľstvo a majú štatút stá-

lych členov Arktickej rady3, umožnia Číne posilniť svoje lobby v rade 

                                                 
1 JAKOBSON, L.; PENG. J.: China´s Arctic Aspirations. SIPRI Policy paper, 2012. [online], 
[cit. 14/4/2015]. Dostupné na internete: <http://www.lowyinsti-
tute.org/files/sipri_chinas_arctic_aspirations.pdf&usg=ALkJrhjZI-
ObFBW4GodiHY_b10m_en0xvIA>. 
2 Ekologickú katastrofu v Mexickom zálive spôsobil výbuch ropnej plošiny BP Deepwater 
Horizon 20. apríla 2010, pri ktorom prišlo o život 11 ľudí. Do mora sa následne počas 
dvoch mesiacov vylialo 780 mil. litrov ropy. 
3 Rada je unikátna, nijaká organizácia s podobným režimom neexistuje, lebo ponúka (mo-
mentálne šiestim) pôvodným skupinám obyvateľov Arktídy oficiálne miesto pri stole. 
Podobne arktický oceán spadá pod mandát UNCLOS pre štáty, ktoré spolupracujú na 
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cez tento špeciálny diplomatický kanál, ktorý sa ukázal už viackrát 

ako účinný. 

Tento vedecký prístup je cesta pre Čínu na dosiahnutie svojich 

skutočných cieľov v Arktíde, ktoré ležia v ekonomickej oblasti. Peking 

musí usilovať o diverzifikáciu svojich zásobovacích trás. Hlavná ob-

chodná a zásobovacia trasa úžiny Malacca je náchylná k pirátstvu a te-

rorizmu. Arktické námorne trasy by Číne znížili náklady  a čas na do-

pravu, diverzifikovali a zabezpečili by si svoje zásielky, znížilo by sa 

tým aj riziko, že americké námorníctvo dočasne uzavrie tieto úžine 

kvôli vzniknutému konfliktu v oblasti. Podľa čínskych analytitkov, 

do roku 2020 od 5 do 15% čínskeho zahraničného obchodu bude pre-

pravované cez severné morské trasy. Cesta z Kirkenes (Nórsko) 

alebo Mumansku (Rusko) do Šanghaja sa zníži o takmer 16 dní. 

 

Čínske iniciatívy a investície v Arktíde 

Posledných 10 až 15 rokov Čína systematicky zvyšuje svoju ak-

tivitu1 v oblastiach obidvoch pólov. Rastúca spotreba núti čínske spo-

ločnosti investovať do prieskumu ložísk ropy a jej prepravy v Afrike 

                                                 
presadzovaní svojich práv priamo, alebo cez zodpovedajúcu regionálnu organizáciu. Ar-
ktická rada, ktorá funguje skôr na báze konsenzu než legislatívy, ponúka už existujúci zá-
klad na vytvorenie manažment plánu pre ekosystém v Arktíde. Ozývajú sa však hlasy, 
že zatiaľ najväčším úspechom Arktickej rady boli jej vedecké hodnotenia. Arktická rada, 
ktorá stojí uprostred medzi vedou a politikou, je kompetentná inštitúcia, ktorá by sa dala 
ľahko pretvoriť na riadiaci orgán priamo pod záštitou UNCLOS. Bližšie pozri: Zahraničná 
politika. Bratislava: SFPA, 1/2009. [online], [cit. 16/4/2015]. Dostupné na internete: 
<http://http://www.zahranicnapolitika.sk/?id=768&id=753>. 
1 V rokoch 1985 a 2012 sa čínsky vedci zúčastnili na 5 expedíciách v Arktíde a 28 expedí-
ciách na Antarktíde. Číňania vybudovali na Špicbergoch (Nórsko) v roku 2004,  štátom 
vlastnenú výskumnú stanicu Chinese Arctic Yellow River Station. S pomocou  fínskej spo-
ločnosti Aker postavila Čína už svoj druhý ľadoborec v roku 2014. Ako nearktický štát 
Čína svojim polárnym loďstvom už teraz konkuruje štátom ako Nórsko alebo USA. Čín-
sky vedci a úradníci sa pravidelne zúčastňujú vedeckého výboru Arktídy, Arctic Science 
Summit Week, Ny-Alesund Výboru pre vedu manažérov, a projekt Medzinárodného polárneho 
roka. Vedeckej diplomacii však stále konkuruje Arctická rada, kde zatiaľ Čína ťahá za 
kratší koniec. Bližšie pozri: GUSCHIN, A.: Understanding China’s Arctic Policies. In: The 
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a v južnej Amerike. Predpoklady arktických ložísk prírodných zdrojov 

sú však  pre Peking oveľa atraktívnejšie. Čínska spoločnosť CNPC sa 

stala tretím partnerorom Rosnftu (s Eni a Statoil) v prieskume troch polí 

v Barentsovom mori a mori Pechora. Je zrejme, že sa Čína bude snažiť 

získať prístup aj k ďalším ropným poliam a rovnako získať aj prístup 

k najmodernejším vrtným technológiám. Druhým strategickým zdro-

jom pre Čínu je železná ruda. Sinosteel a China Communication Corp sú 

už investormi v rámci projektu Isua v Grónsku, kde od roku 2015 bude 

baňa produkovať cca 15 miliónov ton železnej rudy ročne. Tretím prv-

kom čínskej hospodárskej stratégie v Arktíde je podiel morských zdro-

jov, najmä rýb. Rybolov je životne dôležitý pre krajiny ako Grónsko 

a Island, ktoré sú vo veľkej miere závislé na morských zdrojoch pre prí-

jmy z ich vývozu. Peking je veľmi aktívny pri vytváraní bilaterálnych 

hospodárskych kontaktov s týmito menšími členmi Arktickej rady, kvôli 

svojej podpore v rade. Rovnaké aktivity fungovali veľmi dobre v ázij-

sko-pacifickej oblasti, kde Čína vybudovala silné investičné vzťahy 

s členmi ASEANu, kvôli dohode o voľnom obchode s jej členmi. 

V roku 2010 Čína podpísala s Islandom dohodu o menovom swape 

v hodnote 500 miliónov dolárov ako podporu pre Islandský bankový 

systém. V tom istom roku Peking podpísal aj s Dánskom dohodu 

v hodnote 740 miliónov dolárov v oblastiach energetiky, poľnohospo-

dárstva a bezpečnosti potravín. V roku 2011 dánsky veľvyslanec 

v Číne urobil vyhlásenie na podporu čínskej ponuky na trvale členstvo 

v Arktickej rade. Rovnaký postoj vyjadrili lídri Grónska a Islandu. V ja-

nuári 2013 nórski a švédski zástupcovia na zasadnutí Arktickej rady dek-

larovali túžbu začať proces prerokovania úlohy Číny v rade. Čínska 

stratégia v Arktíde bude pokračovať len zo zreteľom na pragmatické 

ciele. Napriek zničujúcim globálnym dopadom zmeny klímy na potra-

                                                 
Diplomat. 2013. [online], [cit. 20/4/2015]. Dostupné na internete: <http://thediplo-
mat.com/2013/11/understanding-chinas-arctic-policies/>. 
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vinovú bezpečnosť a životné prostredie bude Čína primárne systema-

ticky a cieľavedome podporovať ekonomickú závislosť malých arktic-

kých štátov voči sebe, aby si zabezpečila podporu pre svoju lobby v Ar-

ktickej rade. Okrem toho malé krajiny sú nútene pri arktických projek-

toch ako je budovanie energetickej infraštruktúry lákať investorov. 

To otvára možnosti pre Čínu aby si vytvorila cestu a vplyv pre budúci 

prístup k energiám1. 

 

Záver 

Aj napriek tomu, že v krátkodobom horizonte bude Čína s naj-

väčšou pravdepodobnosťou pokračovať vo svojej opatrnej politike 

smerom k Arktíde, je pravdepodobné, že  bude chcieť presadzovať viac 

svoju skutočnú ekonomicko-dlhodobú politiku2, pretože tým posilní 

vzťahy s arktickými štátmi a zvýši svoju účasť v arktických projektoch. 

Pekingu nejde len o podiel na ekonomickej prosperite ale najmä 

o imidž Číny ako potencionálneho globálneho vodcu. 
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Pracovné tábory v Slovenskom štáte 
 

Katarína Duffeková 
 

In the article, a brief overview of types of camps existing on the area of Slovakia is described, 

namely those existing from the Slovak political autonomy to the origin of Jewish work camps. 

It also describes the organizational and administrative structure of the work camps. It focuses 

on detailed description of functioning of camps in Nováky, Sereď and Vyhne. The aim 

of the article is to define the causes preceding the origin and development of the given concen-

tration camps in Slovakia with focus on work camps, their organization and administration. 

 

Druhá svetová vojna a obdobie pred jej vypuknutím patrí medzi 

jednu z najdiskutovanejších a najnegatívnejšie vnímaných etáp novo-

dobých dejín. Výnimkou nebolo ani Slovensko, na území ktorého v ro-

koch 1938 až 1945 existovala autonómna Slovenská krajina a neskôr 

Slovenský štát. Táto časť našich dejín dodnes vyvoláva množstvo otá-

zok a emócií, keďže klérofašistický režim Slovenského štátu bol orien-

tovaný na Nemeckú ríšu a podriadený rasistickým a antisemitským 

myšlienkam. Namierený bol najmä proti židovskému obyvateľstvu, 

v prípade ktorého tzv. riešenie židovskej otázky malo počas obdobia 

na Slovensku rôzne formy – od zásahov proti Židom v hospodárskej 

oblasti a verejnej sfére, cez obmedzovanie možnosti pohybu, pokraču-

júc dislokáciou, až po deportácie a sústredenie v pracovných táboroch. 

S nariadeniami o pracovnej povinnosti Židov sa stretávame už 

od vzniku Slovenského štátu v roku 1939. Ešte počas autonómie 

v rámci Česko-Slovenska vznikli prvé tábory pre Židov, ktoré však ne-

mali pracovný charakter.1 S pracovnými tábormi sa stretávame neskôr, 

až v období existencie Slovenského štátu. Patrili medzi nich napr. tá-

bory perzekučného resp. diskriminačného charakteru, kde boli v júni 

1939 preradení Židia vykonávajúci aktívnu vojenskú službu. Vznikali 

                                                 
1 Išlo o tábory v Miloslavove a Veľkom Kýre, ktoré sa vytvorili po neúspešnej implemen-
tácii nariadenia Jozefa Tisa o presune Židov na územia odstúpené Maďarsku po Vieden-
skej arbitráži. 
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aj preškoľovacie strediská, kde boli preúčaní Židia vyradení z hospo-

dárskeho a sociálneho života v rôznych remeselných a hospodárskych 

odboroch. Preškolených bolo okolo 10 000 ľudí, avšak po začatí depor-

tácii boli medzi prvými, ktorí odchádzali v transportoch do vyhladzo-

vacích táborov. Taktiež boli v roku 1941 založené pracovné strediská 

a útvary. Pracovné strediská mali slúžiť pre práceneschopných Židov 

vyradených z hospodárskeho života. Oficiálne ich rozpustili z dôvodu 

zlých poveternostných podmienok počas zimy v roku 1941, avšak 

v tom čase vláda Slovenského štátu pripravovala iný koncept na rieše-

nie židovskej otázky – deportácie. Po začatí deportácií vznikli koncen-

tračné strediská, kde boli umiestňovaní Židia čakajúci na transportova-

nie. Nachádzali sa v Seredi, Novákoch, Poprade, Žiline a bratislavskej 

Patrónke. V lete začali deportácie viaznuť čo viedlo k postupnému zá-

niku jednotlivých koncentračných táborov a od júla 1942 fungoval už 

len tábor v Žiline.1 

Židovské pracovné tábory, ktorým sa v tomto príspevku bu-

deme venovať bližšie, vznikli vyhláškou ministerstva vnútra o zriadení 

židovských pracovných táborov dňa 1. apríla 1942. V paragrafe 1 boli 

zriadené pracovné tábory v Novákoch, Seredi a vo Vyhniach, pričom 

vyhláška nevylučovala vytvorenie ďalších v prípade potreby. Pracovné 

podmienky mal určiť vládny komisár menovaný ministerstvom 

vnútra. Podľa vyhlášky mali Židia vykonávať v táboroch prácu podľa 

požiadaviek na domácom trhu. Nesmeli však byť dotknuté záujmy do-

mácich podnikov ani pracovné príležitosti obyvateľstva.2 

 

                                                 
1 Bližšie pozri: KAMENEC, I.: Vznik a vývoj Židovských pracovných táborov a stredísk na Slo-
vensku v rokoch 1942 – 1944. In: SEDLÁK, I. (a kol.): Nové obzory 8. Košice: Východosloven-
ské vydavateľstvo, 1966, s. 15 – 19. 
2 NIŽŇANSKÝ, E.; BAKA, I.; KAMENEC, I. (eds.): Holokaust na Slovensku 5. Zvolen: 
Klemo, 2004, s. 137. 
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Administratívno-organizačná štruktúra židovských pracovných        

táborov 

Centrálne vedenie a dozor nad tábormi vykonávalo prostredníc-

tvom vládneho komisára židovských pracovných táborov 14. oddele-

nie Ministerstva vnútra. Tým sa stal J. Pečúch. Vládnemu komisárovi 

podliehali komisári pracovného tábora, ktorých menoval minister 

vnútra. Tí viedli tábory po pracovnej, administratívnej, aj hospodárskej 

stránke. Zastávali aj funkciu veliteľa strážnej a bezpečnostnej služby. 

V marci 1944 došlo k zmene, kedy boli gardisti vystriedaní za žandár-

ske expozitúry. Ich veliteľ sa následne stal aj komisárom tábora. 

K tejto zmene došlo najmä z dôvodov zneužívania právomocí gardis-

tických veliteľov. Rovnako bolo dôvodom aj šikanovanie obyvateľov, 

obohacovanie sa na úkor tábora, neskúsenosť a neznalosť gardistic-

kých veliteľov s vedením táborov. 

Dňa 13. marca 1943 bola na základe nariadenia ministerstva 

vnútra zriadená Ústredná kancelária pre židovské pracovné tábory. Bola 

priamym orgánom Ústredne Židov a oficiálnym pomocným orgánom 

ministerstva vnútra. Pomáhala pri centrálnom usmerňovaní táborov, 

pri ich technickom, hospodárskom vedení a tiež pri riešení zdravot-

ných, kultúrnych a iných úloh.1 Taktiež bola zriadená Židovská rada tá-

bora, ktorá tvorila pomocný orgán komisára a bola menovaná z členov 

tábora Prezídiom Ministerstva vnútra.2 

Samotná organizácia táborov sa uskutočňovala tak, aby boli čo 

najsebestačnejšie. Náklady na správu a zaopatrenie rodinných prísluš-

níkov, ktorí nepracovali, sa hradili z výťažku práce v táboroch v rámci 

fondu zriadeného ministerstvom vnútra. Počas deportácií bola pro-

dukčná činnosť značne obmedzená a ich rozmach nastal až po zrušení 

                                                 
1 Bližšie pozri: KAMENEC, I.: Vznik a vývoj Židovských pracovných táborov a stredísk na Slo-
vensku v rokoch 1942 – 1944. In: SEDLÁK, I. (a kol.): Nové obzory 8. Košice: Východosloven-
ské vydavateľstvo, 1966, s. 24. 
2 NIŽŇANSKÝ, E.; BAKA, I.; KAMENEC, I. (eds.): Holokaust na Slovensku 5. Zvolen: 
Klemo, 2004, s. 12. 
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deportácií v septembri 1942. Pobyt v táboroch Židom negarantoval zá-

chranu v prípade obnovenia deportácií. Keďže nevlastnili žiadne hos-

podárske ani ochranné výnimky, boli by prvými, ktorých by poslali 

do koncentračných táborov. V tomto smere vyvíjala činnosť Ústredňa 

Židov, ktorá sa táborom všemožne snažila pomáhať.1 Prosperita tábo-

rov sa prejavila už koncom roka 1942 a zohrávali dôležitú úlohu v hos-

podárstve štátu. 

Tábory mali plniť objednávky verejnoprávnych a štátnych usta-

novizní, napr. vojska, polície, žandárstva. Taktiež bolo treba dané ob-

jednávky dodať načas. Muselo sa prihliadať na to, aby neboli ohrozené 

slovenské pracovné sily a podniky. Dôležitými faktormi, ktoré sa 

zohľadňovali pri výrobných programoch táborov, boli tiež kvalifikácia 

pracovníkov, výrobné náklady, zariadenie dielní a dostupnosť surovín. 

Výroba na základe týchto podmienok sa dala dosiahnuť tak, že sa za-

ložili v táboroch rôzne dielne, ktoré vyrábali rozličný sortiment tova-

rov. Tábory teda fungovali na princípe väčšieho podniku, okolo kto-

rého sa pridružovali menšie dielne.2 

V židovských pracovných táboroch sa nachádzali dva druhy 

pracovných jednotiek. Zárobkovo činné pracovné jednotky zabezpečo-

vali vydržanie a udržiavanie tábora. Nezárobkovo činné pracovné jed-

notky slúžili na vlastnú potrebu tábora, na jeho samosprávu. Boli to na-

príklad kuchyňa, jedáleň, poštová služba a iné.3 

V roku 1943 došlo k stabilizácii situácie v židovských pracov-

ných podnikoch. Produkčná kapacita táborov stúpala. Bolo to podmie-

                                                 
1 Napríklad adresovala memorandá na centrálne slovenské úrady, kde poukazovala na 
ich prínos do hospodárstva štátu, uskutočňovala zbierky medzi Židmi na slobode a po-
dobne. Bližšie pozri: NIŽŇANSKÝ, E.; BAKA, I.; KAMENEC, I. (eds.): Holokaust na Slo-
vensku 5. Zvolen: Klemo, 2004, s. 13. 
2 Vo Vyhniach to bola výroba chemotechnických článkov, v Seredi stolárstvo a v Nová-
koch šitie konfekcie. SIVOŠ, J.: Bez rozsudku! Pracovné tábory, sústreďovacie tábory a tábory 
nútenej práce na Slovensku 1945 – 1953. Bratislava: Ústav pamäti národa, 2011, s. 32. 
3 BAKA, I.: Židovský tábor v Novákoch 1941 – 1944. Bratislava: Zing Print, 2001, s. 56. 
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nené aj tým, že všetci väzni, ktorí sa mohli podieľať na práci, vykoná-

vali pracovnú činnosť.1 To dovoľovalo široké zameranie táborových 

dielní. K zvýšeniu produkcie došlo aj vďaka rozpusteniu židovských 

vojenských pracovných útvarov, z ktorých príslušníci boli predelení 

práve do pracovných táborov. 

Pracovná doba pre mužov bola 10 hodín (53 hodín za týždeň), 

pre ženy 8,5 hod. (48 hodín za týždeň), nepracovalo sa v sobotu popo-

ludní a nedeľu. Odmena za prácu sa príslušníkom tábora priamo nedá-

vala. Poskytovali sa len nutné potreby ako byt, strava (jedlo sa podá-

valo 3-krát denne), pracovné šatstvo. Väzni bývali buď v 2–3 členných 

izbách, ubytovniach, alebo v slobodárňach. O poriadok sa starala bez-

pečnostná a poriadková služba.2 

Samostatnosť táborov zabezpečovali aj zdravotnícke zariadenia, 

ktoré sa nachádzali v jednotlivých táboroch. O zdravie príslušníkov tá-

borov sa starali lekári a zdravotnícky personál.3 Každý tábor mal 

zubnú ambulanciu a tiež ambulanciu praktického lekára. Na základe 

rozhodnutia vlády zo dňa 13. júla 1942 došlo k premiestneniu židovskej 

nemocnice z Bratislavy do Serede. Nemocnica však podliehala priamo 

ministerstvu vnútra a nie veliteľstvu tábora. Bola umiestnená v jedno-

poschodovej budove, ktorá bola predtým vojenským skladom. Inven-

tár bol privezený z nemocnice v Bratislave a zo zrušenej Židovskej ne-

mocnice v Nitre. Kapacita bola 120–150 pacientov. Nachádzali sa tam 

ambulancie, ale aj operačné sály, röntgen, lekáreň, byty pre personál, 

                                                 
1 Vo výročnej správe ministerstva vnútra za rok 1943 sa píše: „Nepracujú deti do 14 rokov 
a osoby úplne práceneschopné. Percento pracujúcich je veľmi vysoké – 81% – . “ Bližšie pozri: 
NIŽŇANSKÝ, E.; BAKA, I.; KAMENEC, I. (eds.): Holokaust na Slovensku 5. Zvolen: 
Klemo, 2004, s. 269 – 270. 
2 NIŽŇANSKÝ, E.; BAKA, I.; KAMENEC, I. (eds.): Holokaust na Slovensku 5. Zvolen: 
Klemo, 2004, s. 269 – 270. 
3 Vyskytli sa zdravotné problémy spôsobené najmä nedostatkom, resp. nevhodnosťou 
pitnej vody v Seredi. Vyskytli sa tiež reumatické ochorenia vo Vyhniach spôsobené pod-
nebím. Vyskytovali sa aj prípady žalúdočných a srdcových nervóz. U žien bolo vidieť 
znaky únavy. Bližšie pozri: NIŽŇANSKÝ, E.; BAKA, I.; KAMENEC, I. (eds.): Holokaust 
na Slovensku 5. Zvolen: Klemo, 2004, s. 271. 
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kuchyňa a iné. Bola rozdelená len na mužské a ženské oddelenie 

a okrem psychických chorôb a tuberkulózy sa v nej liečili všetky cho-

roby.1 Nemocnica slúžila pre zaradencov všetkých troch táborov. 

V táboroch boli zriadené aj štátne ľudové školy, škôlky a jasle. 

Taktiež fungovali rôzne výchovné a kultúrne odbory. Ich úlohou bolo 

zabezpečovať aktivity rôzneho druhu pre zaradencov. Vznikali špor-

tové krúžky, ochotnícke divadlá, ale rovnako sa zabezpečovali aktivity 

vzdelávacieho charakteru. Zaradenci mali možnosť získať všeobecné 

základné vedomosti z odborov ako zemepis, dejepis a iné.2  

Koncom roka 1943 sa začal pokus vytvoriť pracovný tábor 

v Krupine. Mali v ňom byť vysťahovaní Židia z východu, kam sa blížil 

východný front. Tento plán sa však v dôsledku domácich politických 

a vojenských udalostí neuskutočnil. Po vypuknutí Slovenského národ-

ného povstania totiž došlo k rozpusteniu táborov a stredísk. Zname-

nalo to ohrozenie všetkých bývalých príslušníkov tábora, keďže prí-

chodom okupačných vojsk Nemecka začala druhá vlna deportácií. Ži-

dia boli sústreďovaní v seredskom tábore, odkiaľ na konci septembra 

1944 odišli prvé transporty do koncentračných táborov.3 

 

Židovský pracovný tábor v Novákoch 

Prvý z troch pracovných táborov zriadených vyhláškou minis-

terstva vnútra, bol pracovný tábor v Novákoch. Vznikol adaptáciou vo-

jenských skladov. Podľa denníka Gardista zo dňa 29. augusta 1941, de-

legácia na čele s A. Machom hľadala v okolí Prievidze miesto, kde by 

bolo sústredených okolo 4 000 Židov.4 Práve tieto vojenské sklady boli 

považované za vhodné objekty a následne prebrané od ministerstva 

                                                 
1 HLAVINKA, J.; NIŽŇANSKÝ, E.: Pracovný a koncentračný tábor v Seredi 1941 – 1945. Bra-
tislava: Dokumentačné stredisko holokaustu, 2009, s. 84 – 88. 
2 BAKA, I.: Židovský tábor v Novákoch 1941 – 1944. Bratislava: Zing Print, 2001, s. 87 – 90. 
3 NIŽŇANSKÝ, E.; BAKA, I.; KAMENEC, I. (eds.): Holokaust na Slovensku 5. Zvolen: 
Klemo, 2004, s. 15. 
4 NIŽŇANSKÝ, E.; BAKA, I.; KAMENEC, I. (eds.): Holokaust na Slovensku 5. Zvolen: 
Klemo, 2004, s. 113 – 114. 
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národnej obrany. So samotnou výstavbou sa začalo 2. októbra 1941 

a koncom novembra 1941 bolo v tábore sústreďovaných 386 robotní-

kov.1 Celkový počet zaradencov stúpol potom, čo do tábora prišli aj ro-

dinní príslušníci robotníkov. 

Od marca 1942, po začatí deportácií, boli Židia v tábore rozde-

lení do dvoch táborov. Tieto tábory boli od seba oddelené a prísne izo-

lované. V prvom tábore – koncentračnom, sa zdržiavali Židia určení na 

transportovanie. Tí boli z Novák transportovaní priamo do Poľska 

alebo prevážaní do iných sústreďovacích táborov v rámci Slovenska. 

Do druhého tábora – pracovného, patrili robotníci, ktorí pokračovali 

v dobudovaní výrobných podnikov a ubytovní. Aj napriek zlým život-

ným podmienkam, na súpise zo septembra 1942, bolo v pracovnom tá-

bore zaevidovaných už 1 009 osôb. Počet zaradencov tábora sa zvyšo-

val každým rokom. Kým v júli 1943 ich bolo v Novákoch 1 530, v júli 

1944 stúpol ich počet na 1 679.2 Stúpnutie počtu väzňov súvisí najmä 

so zastavením deportácií. V dôsledku vyššieho počtu osôb sa tiež zvý-

šila produktivita tábora. 

V tábore sa organizovala tajná odbojová skupina. Vznikla 

za účelom organizovaného odboja a bola napojená na ilegálnu Komu-

nistickú stranu Slovenska3. Činnosť tejto skupiny bola veľmi silná, 

k čomu prispelo niekoľko faktorov. Bolo tu koncentrované veľké 

množstvo mladých ľudí, ktorí sa chceli brániť proti útoku zvonka. Dô-

ležitú úlohu zohrávala aj poloha tábora. Nachádzal sa totiž v oblasti 

obývanej baníkmi a malými roľníkmi, ktorí so slovenskou vládou ne-

sympatizovali. Skupina vypracovala program svojej činnosti a pripra-

vovala plán obrany v prípade nebezpečenstva od vlády a nemeckých 

                                                 
1 NIŽŇANSKÝ, E.; BAKA, I.; KAMENEC, I. (eds.): Holokaust na Slovensku 5. Zvolen: 
Klemo, 2004, s. 15. 
2 NIŽŇANSKÝ, E.; BAKA, I.; KAMENEC, I. (eds.): Holokaust na Slovensku 5. Zvolen: 
Klemo, 2004, s. 17.  
3 Ďalej KSS. 
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socialistov. Okrem spolupráce s KSS, odboj v nováckom tábore spolup-

racoval s organizáciou Hašomer Hacair1. Podzemné hnutie si zaobstará-

valo zbrane a tiež zhotovovalo falošné osobné doklady.2 

Ako sme už vyššie spomínali, najdôležitejšou zložkou výroby 

v nováckom tábore bolo šitie konfekcie. V troch oddeleniach (krajčír-

stvo mužské, ženské a oddelenie bielizne) sa šili kožuchy, dámska, pán-

ska a detská konfekcia, kuchynské zástery, zimníky, vesty, rovnošaty, 

posteľná bielizeň. Robotníci vyhotovovali uniformy pre pracovníkov 

štátnych zložiek (žandárstvo, štátna polícia) aj súkromné firmy. Spo-

čiatku sa pracovalo na šijacích strojoch na nožný pohon, no neskôr sa 

dielne vybavili modernými šijacími strojmi. Medzi ďalšie zárobkovo 

činné podniky v nováckom tábore patrilo čiapkarstvo, kde sa vyrábali 

čiapky (chlapčenské, mužské, lyžiarske), barety aj klobúky, kožušníc-

tvo, kde sa zhotovovali kožuchy, baranice a iné výrobky z kože. V braš-

nárstve sa vyrábali rôzne batohy, tašky, peňaženky, aktovky. Tábor za-

bezpečoval výrobu škatúľ, albumov, máp v kartonážnom oddelení. 

Pracovníci vyrábali kefy rôznych druhov, štetky a zmetáky v oddelení 

kefárstva. Dokopy bolo v tábore 22 zárobkovo činných podnikov. 

Okrem spomenutých tam boli aj kovodielňa (pracovali tam obrábači 

kovov), čalúnnictvo (čalúnnické práce všetkého druhu), klampiarstvo 

(plechárske výrobky), tokárstvo (sústružnícke práce), oddelenie ruč-

ných prác, tkania kobercov a šnúrkarstvo (výroba šnúrok do topánok). 

Pre súkromné firmy sa vykonávali práce vo fotografickej dielni a opra-

vovali motorové vozidlá v autotechnickej dielni. Nekvalifikovaní ro-

botníci vykonávali nádennícke práce (predovšetkým stavebné práce). 

V tábore sa venovali chovu angorských zajacov a spracovaniu ich vlny. 

V oddelení tkáčovne z tejto vlny potom vyrábali šále a pulóvre. V od-

delení zámočníctva sa ako na jedinom mieste na Slovensku vyrábali 

teplovodné kotle na ústredné kúrenie. Taktiež sa tam vykonávali rôzne 

                                                 
1 Židovské, ľavicovo orientované, mládežnícke hnutie. 
2 LIPSCHER, L.: Židia v Slovenskom štáte, 1939-1945. Bratislava: Print-servis, 1992, 
s. 196 – 198. 
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stavebno-zámočnícke práce. Stolárska dielňa vznikla až v septembri 

1943 a venovala sa ľahkej sériovej výrobe z dôvodu nízkeho počtu ro-

botníkov. Nakoniec tam bola jemnomechanická dielňa slúžiaca 

na opravu vlastných účelov tábora.1 

Okrem zárobkovo činných podnikov sa v Novákoch nachádzali 

aj nezárobkovo činné.2 Využíval sa hospodárky nevyužitý priestor me-

dzi objektmi a ubytovňami v táborovom komplexe. V tábore sa chovali 

ošípané, kravy a kone. Nachádzala sa tam tiež hydinárska farma.3 Pri-

ncíp táborovej sebestačnosti napĺňala teda aj poľnohospodárska čin-

nosť.  

Rozpustenie pracovného tábora v Novákoch sa uskutočnilo dňa 

30. augusta 1944, teda deň po vypuknutí Slovenského národného po-

vstania. Bez ozbrojeného konfliktu ho rozpustil komisár Gabčan4 na žia-

dosť ilegálneho hnutia.5 Po potlačení Povstania sa z nováckeho tábora 

nedeportovalo, keďže sa nachádzal na povstaleckom území. Zásoby 

a zariadenie bolo rozkradnuté okolitým obyvateľstvom. 

 

Židovský pracovný tábor v Seredi 

Výstavbe pracovného tábora v Seredi, rovnako ako v Novákoch, 

predchádzala návšteva A. Macha. Vojenské objekty vhodné na využitie 

sa začali rekonštruovať 18. septembra 1941. Životné podmienky tu boli 

                                                 
1 BAKA, I.: Židovský tábor v Novákoch 1941 – 1944. Bratislava: Zing Print, 2001, s. 65 – 69; 
SIVOŠ, J.: Bez rozsudku! Pracovné tábory, sústreďovacie tábory a tábory nútenej práce na Slo-
vensku 1945 – 1953. Bratislava: Ústav pamäti národa, 2011, s. 32. Bližšie k výrobkom z jed-
notlivých dielní pozri: NIŽŇANSKÝ, E.; BAKA, I.; KAMENEC, I. (eds.): Holokaust na Slo-
vensku 5. Zvolen: Klemo, 2004, s. 254 – 272. 
2 Dokopy ich podľa Baku bolo deväť: „1. Jedáleň so skladom, kuchyňa a pekáreň. 2. Opravovňa 
šatstva a bielizne. 3. Práčovňa. 4. Holičstvo. 5. Obuvnícka dielňa. 6. Táborová nemocnica a zu-
bárska ambulancia. 7. Škola, jasle, detská opatrovňa. 8. Administratíva správy tábora. 9. Poľno-
hospodárstvo (...) .“ Bližšie pozri: BAKA, I.: Židovský tábor v Novákoch 1941 – 1944. Brati-
slava: Zing Print, 2001, s. 69. 
3 NIŽŇANSKÝ, E.; BAKA, I.; KAMENEC, I. (eds.): Holokaust na Slovensku 5. Zvolen: 
Klemo, 2004, s. 156 – 163.  
4 Dôstojnícky zástupca, ktorý bol v čase vypuknutia Povstania veliteľom tábora. 
5 BAKA, I.: Židovský tábor v Novákoch 1941 – 1944. Bratislava: Zing Print, 2001, s. 64. 
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veľmi zlé, a preto dostávali pracovníci na víkendy a sviatky priepustky 

do miesta svojho bydliska. Židia v tábore boli od marca 1942 rozdelení 

do dvoch skupín. Prvá skupina bola skupina čakajúca na transportova-

nie do koncentračných vyhladzovacích táborov. V druhej skupine sa 

nachádzalo 295 osôb, ktorí boli určení na prácu. Počet zaradencov stú-

pol na 520 potom, čo do tábora prišli aj ich rodinní príslušníci. V sep-

tembri 1942 sa v tábore nachádzalo 736 ľudí. V júli 1943 ich počet stúpol 

na 1 056 a v júli 1944 bolo v seredskom tábore 1 181 Židov.1 V tomto 

prípade počet robotníkov tak rapídne nestúpal, najmä kvôli malým 

ubytovacím kapacitám. 

V seredskom tábore došlo taktiež k vzniku odbojového podzem-

ného hnutia. V tomto tábore bolo však vytvorenie odboja náročnejšie. 

Bolo to z dôvodu prísnejšieho a krutejšieho zaobchádzania so zriaden-

cami a tiež kvôli horšej strategickej polohe. Nachádzal sa tu porovna-

teľne menší počet mladých ľudí. Okrem bunky KSS bola v tábore aj 

skupina z Hašomer Hacair. Okrem týchto skupín tu pôsobila aj sionis-

tická mládežnícka organizácia – Makkabi Hacair. Táto skupina sa od-

mietla zúčastniť povstania, pomáhala Židom skrývajúcim sa v bun-

kroch, ktorí neboli schopní bojovať.2 

Podniky, dielne a pracovné skupiny sa aj v tomto prípade delili 

na zárobkovo a nezárobkovo činné. Hlavným zárobkovo činným pod-

nikom bola stolárska dielňa. Delila sa na štyri oddelenia: stavebné sto-

lárstvo (vyrábali sa tu napr. schody, okná, dvere, ...), nábytkové stolár-

stvo (vyrábal sa tu nábytok), výroba drevených podošiev (exportovali 

sa do celej Európy) a natieračstvo. Dielňa bola postupne rozširovaná 

o nové zariadenia, niektoré si však museli vyrobiť stolári sami. Začiat-

kom roka 1943 v nej pracovalo okolo 160 stolárskych majstrov. 

Okrem toho tam pracovali ďalší pomocníci a nekvalifikovaní stolári. 

                                                 
1 NIŽŇANSKÝ, E.; BAKA, I.; KAMENEC, I. (eds.): Holokaust na Slovensku 5. Zvolen: 
Klemo, 2004, s. 20. 
2 LIPSCHER, L.: Židia v Slovenskom štáte, 1939-1945. Bratislava: Print-servis, 1992, 
s. 198 – 200. 
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Stolárska dielňa uskutočňovala výrobu najmä zo štátnych zákaziek. 

Vyrábali schody pre Všeobecné stavebné družstvo aj nábytok pre Ústredné 

riaditeľstvo štátnych kúpeľov do hotelov v Piešťanoch, Sliači a Tatrách. 

Aj napriek dostupnému personálu a strojovému vybaveniu dielňa ne-

stíhala vybavovať všetky prijaté zákazky. Dôsledkom bola reorganizá-

cia činnosti dielne. Od stolárskej dielne bola vyčlenená hračkárska 

dielňa, ktorá vyrábala zvieratá, figúrky, kolobežky, vozíky, hojdacie 

koníky, autá a iné. Taktiež sa odčlenila čalúnnická dielňa, ktorá čalúnila 

nábytok vyrobený v stolárskej dielni. Na prelome rokov 1942/1943 od-

delili tiež dielňu na výrobu kufrov. Vyrábali sa v nej lodné kufre a tiež 

kufre pre vojakov. V betonárskej dielni sa produkovali betónové rúry, 

škridly a kvádre. Kovania na dvere a okná, stavebné práce, ale predo-

všetkým fúriky pre družstvá sa vyrábali v zámočníckej dielni. V klam-

piarskej dielni sa vyrábalo kuchynské náradie, aj klietky pre zajace. 

Drevené polotovary na sústruhu spracovávali v sústružníctve. Me-

dzi ďalšie dielne radíme konfekčnú dielňu, ktorá vyrábala obleky, pra-

covné plášte, ale aj podhlavníky. Pre súkromné firmy sa vyrábali barety 

a čiapky v klobučníckej dielni a opravovali sa hodiny v hodinárskej 

dielni. Rovnako ako v nováckej dielni, aj tu sa chovali angorské zajace, 

z ktorých kožušín sa neskôr spracovávali rôzne svetre a iné výrobky. 

V sieťkárni a pletárni sa vyrábali tašky a sieťky na vlasy, fungovali tu 

aj kožušnícke dielne (výroba perzských čiapok) aj chemotechnické 

dielne (výroba chemických výrobkov, mydla a i.). Pracovníci 

v šnúrkarstve vyrábali šnúrky do topánok. Pracovné skupiny vykoná-

vali aj rôzne nádennícke práce pre Štátnu stavebnú správu.1 Dokopy 

                                                 
1 HLAVINKA, J.; NIŽŇANSKÝ, E.: Pracovný a koncentračný tábor v Seredi 1941 – 1945. Bra-
tislava: Dokumentačné stredisko holokaustu, 2009, s. 64 – 69; SIVOŠ, J.: Bez rozsudku! Pra-
covné tábory, sústreďovacie tábory a tábory nútenej práce na Slovensku 1945 – 1953. Bratislava: 
Ústav pamäti národa, 2011, s. 32. Bližšie k výrobkom z jednotlivých dielní pozri: 
NIŽŇANSKÝ, E.; BAKA, I.; KAMENEC, I. (eds.): Holokaust na Slovensku 5. Zvolen: 
Klemo, 2004, s. 254 – 272. 
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bolo v seredskom tábore 18 dielní, ktoré svojou produktivitou prispie-

vali k samostatnému fungovaniu tábora. 

Slúžiť potrebám tábora malo 13 nezárobkovo činných podni-

kov.1 Okrem remeselnej činnosti sa tu vykonávali aj poľnohospodárske 

a záhradnícke práce. Postupne sa aj v tomto tábore vytvárali pomerne 

dobré podmienky pre život zaradencov. Strava bola jednotvárna a ne-

dostačujúca, rovnako ako v tábore v Novákoch.2 

Pracovný tábor v Seredi bol rozpustený 30. augusta 1944 na prí-

kaz trnavského Okresného žandárskeho veliteľstva. Väčšina Židov po 

otvorení brán utiekla. O niekoľko dní na to, konkrétne 2. septembra 

1944, bol tábor obsadený nacistickým vojskom.3 Začala sa tak ďalšia 

etapa tábora, ktorý však už nebol pracovný. Po obnovení jeho činnosti 

totiž opäť začali deportácie do vyhladzovacích táborov. 

 

Židovský pracovný tábor vo Vyhniach 

Vyhniansky tábor bol najstarším a najmenším táborom. 

Jeho vznik súvisí s akciou Nisko4, ktorá bola jednou z prvých deportač-

ných akcií v Nemecku. Transport, ktorý uviazol v meste Sosnowiec 

                                                 
1 Hlavinka a Nižňanský ich uvádzajú takto: „Proviantúra so skladom, kuchyňa a jedáleň; kraj-
čírska dielňa (opravovňa); obuvnícka dielňa (opravovňa); holič a kaderník; polícia a poriadková 
služba; ošetrovňa, lekári a zubári; práčovňa; škola, jasle, detská opatrovňa; chov dobytka; maštaľná 
služba; nádennícke práce; kantína; kancelárie.“ Bližšie pozri: HLAVINKA, J.; NIŽŇANSKÝ, 
E.: Pracovný a koncentračný tábor v Seredi 1941 – 1945. Bratislava: Dokumentačné stredisko 
holokaustu, 2009, s. 69. 
2 NIŽŇANSKÝ, E.; BAKA, I.; KAMENEC, I. (eds.): Holokaust na Slovensku 5. Zvolen: 
Klemo, 2004, s. 21 – 22. 
3 NIŽŇANSKÝ, E.; BAKA, I.; KAMENEC, I. (eds.): Holokaust na Slovensku 5. Zvolen: 
Klemo, 2004, s. 22. 
4 Akciu Nisko, za ktorými vtedy stál A. Eichmann, vysvetľuje Nižňanský takto: „Pri akcii 
Nisko išlo o prvý organizovaný pokus „riešenia“ židovskej otázky deportáciami Židov na územie 
Generálneho gouvernmentu do oblasti Nisko na Sane. Z Viedne, Ostravy a Katovíc do tejto oblasti 
vypravili 6 transportov. Deportovaní Židia tu mali vybudovať tábor, do ktorého mali postupne 
deportovať ďalších Židov. Celú akciu Nisko môžeme z hľadiska intencionalistického chápať ako 
prípravu budúcich transportov do táborov smrti...“ Bližšie pozri: NIŽŇANSKÝ, E.: Nacizmus, 
holokaust, slovenský štát. Bratislava: Kalligram, 2010, s. 93 – 103. 
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v Hornom Sliezsku, tvorilo 317 mužov. Títo boli umiestnení v prechod-

nom tábore obohnanom ostnatým plotom. Tak vznikol prvý koncen-

tračný tábor v Sosnowci. Dňa 14. decembra 1939, ešte vtedy existujúca, 

Židovská ústredná úradovňa na Slovensku požiadala ministerstvo 

vnútra, aby mohli pracovníci tábora v Sosnowci prísť na Slovensko. 

Mali byť ubytovaní v kúpeľoch vo Vyhniach, odkiaľ im mala byť 

umožnená emigrácia. Transport z Poľska prišiel 8. februára 1940 

a vzniknutý tábor dostal názov „Židovská vysťahovalecká skupina“. 

Dozor nad táborom vykonával okresný náčelník Novej Bane. Strážnu 

službu na základe podmienky ministerstva vnútra vykonávala Hlin-

kova garda. Podľa súpisu z konca februára 1940 sa v tábore nachádzalo 

205 mužov.1 

Pracovná činnosť sa v tábore začala až od začiatku roka 1942. 

Dôvodom bol nariadenie ÚHÚ, ktorý prikázal Ústredni Židov, aby sa 

tábor vo Vyhniach prestaval na sebestačný tábor. Na základe tohto prí-

kazu muži kopali nový plavecký bazén a adaptovali kúpeľné objekty. 

Ženy, mladiství a osoby so zníženou pracovnou schopnosťou vyrábali 

v provizórnych dielňach opasky, hračky, tašky, lyžiarske potreby.2 

V takomto stave boli potom Vyhne zaradené medzi pracovné tábory. 

Začiatkom roka 1943 sa vo Vyhniach nachádzalo 300 zaraden-

cov. V júni 1943 ich bolo 352, pričom v decembri 1942 ich bolo ešte 

len 285.3 Rovnako, ako v prípade predchádzajúcich táborov, aj tu pla-

tilo, že výrobná činnosť sa po skončení deportácií zvýšila. 

                                                 
1 NIŽŇANSKÝ, E.: Nacizmus, holokaust, slovenský štát. Bratislava: Kalligram, 2010, s. 96. 
2 KAMENEC, I.: Vznik a vývoj Židovských pracovných táborov a stredísk na Slovensku v rokoch 
1942 – 1944. In: SEDLÁK, I. (a kol.): Nové obzory 8. Košice: Východoslovenské vydavateľ-
stvo, 1966, s. 23. 
3 PAVÚK, M.: Osudy Židov vo Vyhniach. Banská Bystrica: Múzeum Slovenského národ-
ného povstania, 2012, s. 50.  



246 

Na rozdiel od tábora v Seredi a Novákoch, vo Vyhniach sa vý-

razný podzemný odboj neorganizoval. Pavúk uvádza, že „...medzi do-

spelými v tábore pôsobila malá, ale rozširujúca sa komunistická bunka.“1 Me-

dzi deťmi sa podobné myšlienky nešírili, aj keď v tábore fungoval 

skautský oddiel, na ktorý malo vplyv aj Hašomer Hacair.2 

Aj napriek tomu, že vo Vyhniach bolo najmenšie personálne za-

bezpečenie, aj tu fungoval princíp prác vo forme dielní. Najdôležitejšia 

bola chemická dielňa, kde sa vyrábali mydlá, pracie prášky, kolomaž, 

vazelína a iné. Medzi menšie patrili stolárska dielňa, kde sa vyrábali 

regály, lavice, pivové debne. V čalúnnictve sa vyrábali podhlavníky, 

poťahy na kreslá, v hračkárskej dielni hojdacie kreslá, podnosy 

a hračky. V čiapkarni sa vyrábali čiapky a z oblasti ručných prác tam 

ešte fungovala sieťkareň vyrábajúca sieťky na vlasy, športové sieťky 

a tašky. Kabelky, peňaženky, aktovky sa vyrábali v brašnárskej dielni. 

Z konfekcie sa vyrábali rôzne časti bielizne, župany, rukavice a iné. 

Ďalšími dielňami bola kožušnícka dielňa a tiež zámočnícka, ktorá vy-

rábala najmä veci pre vlastnú potrebu tábora.3 Pracovnú činnosť teda 

vykonávalo okolo desať dielní. 

Tábor ukončil svoju činnosť po začatí Slovenského národného 

povstania. Na rozdiel od seredského a nováckeho tábora sa tu nijaký 

významný podzemný odboj nenachádzal. Aj napriek tomu sa po oslo-

bodení tábora partizánmi 1. septembra 1944 pridalo bojaschopné osa-

denstvo k povstaniu.4 Po rozpustení už činnosť tábora nebola obno-

vená. 

                                                 
1 PAVÚK, M.: Osudy Židov vo Vyhniach. Banská Bystrica: Múzeum Slovenského národ-
ného povstania, 2012, s. 58. 
2 NIŽŇANSKÝ, E.: Začiatky židovského tábora vo Vyhniach v dokumentoch. In: Studia Histo-
rica Nitriensia. Vol. 9, 2001, s. 224 – 225. 
3 PAVÚK, M.: Osudy Židov vo Vyhniach. Banská Bystrica: Múzeum Slovenského národ-
ného povstania, 2012, s. 50 – 52. SIVOŠ, J.: Bez rozsudku! Pracovné tábory, sústreďovacie tá-
bory a tábory nútenej práce na Slovensku 1945 – 1953. Bratislava: Ústav pamäti národa, 2011, 
s. 32. Bližšie k výrobkom z jednotlivých dielní pozri: NIŽŇANSKÝ, E.; BAKA, I.; KAME-
NEC, I. (eds.): Holokaust na Slovensku 5. Zvolen: Klemo, 2004, s. 254 – 272. 
4 LIPSCHER, L.: Židia v Slovenskom štáte, 1939-1945. Bratislava: Print-servis, 1992, s. 201. 
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Základnou úlohou všetkých troch táborov bolo samostatne sa 

spravovať. Bola to jedna zo základných podmienok ich existencie. 

Ako sme poukázali vyššie, postupným zlepšovaním životných a pra-

covných podmienok sa im to darilo. K tomu prispela aj dôkladná práca 

ľudí, ktorí v nich boli uväznení. Aj keď nevedeli, čo sa s nimi stane ďa-

lej, tábory pre nich znamenali aspoň nejakú ochranu. Netreba zabud-

núť na to, že zaradenci do táborov šli okradnutí a vylúčení z akéhokoľ-

vek spoločenského života. Slovenské národné povstanie predstavovalo 

pre nich impulz, ako preukázať, že sú schopní a ochotní brániť sa voči 

nespravodlivosti režimu. Ako spomína Špitzer: „Neupadnúť do letargie 

a pasivity môže byť niekedy rovnocenné s hrdinským činom. V čase osihote-

nosti vedeli sme veľmi presne, že boj proti fašizmu je jedinou možnosťou zá-

chrany a že táto záchrana je možná iba v rámci slovenského antifašistického 

hnutia.“1 

Tento rok si svet pripomína sedemdesiate výročie ukončenia 

druhej svetovej vojny, počas ktorej prišlo o život 72,5 milióna ľudí. Ži-

dia z celej Európy predstavujú podľa odhadov z uvedeného počtu 

6 miliónov a zo Slovenska bolo obeťami druhej svetovej vojny okolo 

75 000 Židov.2 Ako píše o holokauste M. Gbúrová: „...nacisti premietli 

do neho predstavu svojej vlastnej vôle oddeliť rasy železným zákonom až 

do konca sveta, pričom v tejto predstave boli Židia symbolickým a faktickým 

stelesnením tejto ich predstavy.“3 Toho dôkazom nie sú len vyhladzovacie 

tábory za našimi hranicami, ale aj pracovné tábory, do ktorých 

v zmysle tejto dobovej idei umiesťoval Slovenský štát vlastných obča-

nov. 

                                                 
1 ŠPITZER, J.: Nechcel som byť Žid. Bratislava: Kalligram, 1994, s. 242. 
2 Bližšie pozri: ALEX, D.: World War 2 Statistics. [online], [cit. 17/4/2015]. Dostupné na 
internete: <http://www.secondworldwarhistory.com/world-war-2-statistics.asp>. 
3 GBÚROVÁ, M.: Ideové zdroje holokaustu. In: Fenomén holokaustu. Zborník z medzinárodnej 
konferencie. Bratislava: Ševt, a. s., 2010, s. 17. 
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Získať reálnu predstavu o tom, čo prežívala židovská komunita 

v rokoch existencie židovských pracovných táborov, útlaku a prenasle-

dovania, je náročné. K informáciám sa dostávame vďaka výpovediam 

svedkov, ktorí dobu priamo zažili a pokúsili sa tieto svedectvá kon-

frontovať s oficiálnymi zdrojmi z archívov. Nemôžeme však poprieť, 

že holokaust za sebou zanechal obrovskú jazvu v histórii dvadsiateho 

storočia. Je preto dôležité, aby spoločnosť pamätala a spomínala 

na hrôzy minulosti, aby včas dokázala predvídať a zabrániť podobným 

prejavom a nespravodlivostiam v súčasnosti. 
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